Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice, konané dne 03.04.2019
Přítomni: p. Petr, p. Cvrček, ing. Turičík, p. Obst, p. Trávníček, Mgr. Reil, p. Horký, pí. Trávníčkovázapisovatelka
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1) Schválení programu jednání
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Hospodářská činnost za rok 2018
4) Hospodaření obce za rok 2018
5) Rozpočet obce na rok 2019
6) Rozpočtový výhled na rok 2020-2021
7) Žádost o finanční příspěvek (Diakonie)
8) Pronájem nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru a
předchozího zastupitelstva
9) Program plánu rozvoje obce Vlčice
10) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
11) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti pro objekt čp. 74
12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
13) Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Vlčice
14) Různé
1) Schválení programu jednání
Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s programem dnešního jednání
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatele dnešního zápisu navrhujeme p. Obsta a Ing. Turičíka
3) Hospodářská činnost za rok 2018
Paní Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s hospodařením hospodářské činnosti
za rok 2018: středisko voda: zisk Kč 193.682,48, středisko les: zisk Kč 265.719,68,
středisko sběrna: ztráta Kč 212.907,73, středisko doprava: ztráta Kč 116.576,29, celkem
za rok 2018: zisk Kč 126.595,14 (viz příloha), schváleno finančním výborem (viz příloha)
4) Hospodaření obce za rok 2018

Paní Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s hospodařením obce za rok 2018:
příjmy celkem Kč 10.808.842,75, výdaje celkem: 9.233.393,25,celkem za rok 2018: zisk Kč
1.575.449,50 (viz příloha), schváleno finančním výborem (viz příloha)
5) Rozpočet obce na rok 2019

Paní Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2019.
Rozpočet byl sestaven vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč 9.933.500,- (viz příloha),
schváleno finančním výborem (viz příloha)

6) Rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021

Paní Trávníčková, seznámila přítomné, s rozpočtovým výhledem na rok 2020 ve výši
příjmů a výdajů Kč 7.232 tis. a na rok 2021 ve výši příjmů a výdajů Kč 9.425tis. (viz
příloha), schváleno finančním výborem (viz příloha)

7) Žádost o finanční příspěvek (Diakonie)

Diakonie Vrchlabí písemně požádala o fin. příspěvek ve výši Kč 10.000,- na ranou péči,
Jedná se v naší obci o 1 rodinu.
8) Pronájem nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru

z předchozího zastupitelstva
V současné době máme celkem 3 žádosti: p. Cvrček, p. Křivský a pí. Křivská podali
písemnou žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Navrhujeme tyto pronájmy prodloužit
na dobu 3 let s přednostním právem pronájmu na další 3 roky.
9) Program plánu rozvoje obce Vlčice

Společnost Drag Trutnov poslala cenovou nabídku na vyhotovení tohoto dokumentu a
časový harmonogram se seznamem prací s tím spojený. Celková částka činí Kč 130.400,bez DPH. Částka se nebude vyplácet jednorázově, ale po částech.
10) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s přezkoumáním hospodaření obce za rok
2018. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
11) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro objekt čp. 74

Jde o udržování distribuce elektřiny do objektu, kde je kabel veden přes náš pozemek a
ČEZ jako distributor od nás potřebuje věcné břemeno.
12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu

Jedná se o kabel NN pro připojení na p.p.č. 785/1 v k.ú. Vlčice u Trutnova (nahoře u
hřiště), kde budou kopat od sloupu k pilíři a půjdou v komunikaci.
13) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Vlčice

Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s účetní uzávěrkou ZŠ a MŠ Vlčice za rok 2018:
Celkem zisk Kč 265.270,84.
14) Různé

a) Jednání s p. Korbelem, který sdělil věci, které chce v letošním roce realizovat a dodal
seznam termínů, ve kterých by měl být zvýšený provoz: v polovině března – odvoz
digestátu – cca 4 týdny. Přelom května a června – první seče cca 2 týdny. Gps
v prvních 3 týdnech července cca 2-3 týdny + 2 seče. Do začátku listopadu 2-3 týdny
digestát. Vše bude záviset na charakteru počasí. Plánují vysadit pás zeleně podél
hranice pozemku směrem do vesnice, chtějí zabránit prašnosti navožením recyklátu a
prostříknutí térem a dále chtějí dokončit rekonstrukci chodníků od hřiště po mostek.
b) Ředitelka ZŠ, Mgr. Drapáková, požádala vyplácet finanční příspěvek měsíčně. Dnes se
v naší ZŠ uskutečnil zápis dětí do 1. třídy (6 dětí: 3 holčičky a 3 chlapci).
c) p. Kocourek se vyjádřil k programu p. Korbela, podle jeho sdělení bude provádět
navážení a vyvážení celé léto, zároveň hlučnost je velmi velká. P. Cvrček považuje za
velmi důležité osobní jednání p. Korbela s občany a obcí.
d) Starosta obce poděkoval občanům, kteří se zúčastnili dvou brigád, pořádaných obci,
za prořezání stromů.

e) Byl vznesen dotaz, zda bude cesta přes Peklo opravena a zda bude položen živiční
povrch.
f) Ladislav Obst přetlumočil poděkování k autorce našich novin, ohlasy občanů jsou
velmi kladné. Uzávěrka obecních novin bude vždy do: 20.03., 20.06., 20.09 a 15.12.
každého roku.
g) Mgr. Reil oznámil přítomným, že p. Theer má zájem o koupi zdejšího zámku,
h) Mgr. Drapáková vznesla dotaz, zda by se termíny zastupitelstva mohly zasílat SMS.
Starosta vyhoví této žádosti.
i) Den obce se uskuteční v sobotu 31.8.2018 od 14.00 hod.: od 13.30 hod. zvukař, 1)
Country, 2) vystoupení místní skupiny, 3) Mgr. Reil a kniha o Vlčicích, 4) Levou rukou
band, 5) disco Filip Hans.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, konaného dne 3.4.2019
Ad 15) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 16) ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Obsta a ing. Turičíka
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 17) ZO schvaluje hospodaření hospodářské činnosti za rok 2018
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 18) ZO schvaluje hospodaření obce za rok 2018
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 19) ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 20) ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 21) ZO schvaluje finanční příspěvek pro Diakonii, ve výši Kč 10.000,Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 22) ZO schvaluje stávajícím nájemcům prodloužení nájemní smlouvy na dobu 3let
s přednostním právem dalšího pronájmu
Pro 6 proti 0 zdržel se 1
Ad 23) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fi. Drag Trutnov
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 24) ZO schvaluje zprávu nezávislého auditora o hospodaření obce za rok 2018
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 25) ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 26) ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 27) ZO schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Vlčice
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: Alena Trávníčková
Martin Petr
Starosta obce
Ladislav Obst
Ověřovatel zápisu
Ing. Pavel Turičík
Ověřovatel zápisu

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

