Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice, konaného dne 26.06.2019
Přítomni: p. Petr, p. Trávníček, Mgr. Reil, p. Cvrček, p. Obst, p. Horký, ing. Turičík, pí. Trávníčková –
zapisovatelka
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1) Schválení programu jednání
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Pronájem nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru
z předchozího zastupitelstva
4) Žádost pí. Procházkové o koupi obecního pozemku
5) Rozpočtové opatření č. 2/2019
6) Různé
1) Schválení programu dnešního jednání
Starosta obce, p. Martin Petr, seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
2) Zvolení ověřovatelů dnešního zápisu
Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme Mgr. Reila a Ing. Turičíka.
3) Pronájem nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru
z předchozího zastupitelstva
Dle sdělení starosty obce, p. Martina Petra, jsme obdrželi 9 žádostí:
a) Budova bez č.p. na stp.č. 312 (hala) plocha 450m2 – na tuto budovu máme 3 žádosti:
p. Vladimír Krejčíř p. Jiří Petrinec, p. Václav Ondráček. Navrhujeme vyhovět všem
zájemcům poměrnou částí.
b) Budova bez č.p. na stp.č. 301 (dílny) – obdrželi jsme 3 žádosti: p. Pavel Kocourek, p.
Tomáš Cvrček a p. Vladimír Krejčíř. Navrhujeme vyhovět p. Kocourkovi a p. Cvrčkovi.
P. Krejčíř již bude mít pronajmutou budovu na stp.č. 312 (hala)
c) Budova bez č.p. na stp.č. 17/2 (suška) plocha 906m2 – na tuto budovu máme 1
žádost: p. Vladimír Pechan, který zároveň žádá o prodloužení nájemní smlouvy.
Navrhujeme žádosti vyhovět.
d) Část budovy bez č.p. na stp.č. 330 (hala) plocha 90m2: na tuto budovu máme 2
žádosti: p. Radek Havrda a p. Ladislav Hayl. Navrhujeme p. Radku Havrdovi prodloužit
nájemní smlouvu a navrhujeme zamítnout žádost p. Ladislava Hayla, který zde chtěl
chovat prasata.
Dále navrhujeme tyto pronájmy prodloužit na dobu 3 let s přednostním právem
dalšího pronájmu na 3 roky.
4) Žádost pí. Procházkové o koupi obecního pozemku
Pí. Procházková žádá o koupi pozemku č. 3654, sousedící přímo s její nemovitostí.
Navrhujeme uvažovat spíše o směně pozemku, než prodej, a to přímo za pozemek u
vodárny 903/3 a část pozemku u novostaveb (satelit) 2747

5) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Účetní obce, pí. Alena Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.
2/2019: upravený rozpočet za období 5/2019 ve výši příjmů a výdajů Kč 3.600,- (viz
příloha)
6) Různé
a) Komíny na KD jsou již nevyhovující, neobdrželi bychom již žádnou revizi. Máme již
několik nabídek, podle nás je pro obce nejvýhodnější fi. LUŇÁK Červený Kostelec.
b) Kniha o obci Vlčice – navrhujeme prodej této knihy za dotovanou cenu Kč 300,c) P. Ježek – o jaké komíny na KD se jedná? Jedná se o stávající komíny, které jsou tu již
nějakou dobu a mají odslouženo (jsou v havarijním stavu). Nové komíny se postaví
z boku KD.
d) Pí. Sováková – kdy budou nové lavičky před KD – lavičky budou, zajistí p. Trávníček.
Pí. Šmejkalová sdělila, že na hřbitově jsou nové lavičky nevyužity.
e) P. Cvrček – užívání obecního pozemku p. Obstem. P. Obst na oplátku zapůjčuje obci
svůj soukromý majetek. P. Cvrček s návrhem p. Obsta nesouhlasí. P. Císař – tento
problém by si oba dva měli vyřešit mezi sebou. Starosta nechce dělat soudce mezi
sporem p. Obsta a p. Cvrčka a souhlasí s názorem p. Císaře.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 26.06.2019
Ad 38) ZO souhlasí s programem dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 39) ZO souhlasí s ověřovateli dnešního zápisu, Mgr. Reil a Ing. Turičík
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 40) a) ZO souhlasí s pronájmem budovy na stp.č. 312 (hala) p. Krejčířovi, p. Petrincovi a p.
Ondráčkovi, poměrnou částí, a to od 1.7.2019 na dobu určitou, 3 let
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
b) ZO souhlasí s pronájmem budovy na stp.č. 301 (dílny) p. Kocourkovi a p. Cvrčkovi, a to od
1.7.2019, na dobu určitou, 3 let
pro 7 proti 0 zdržel se 0
c)ZO nesouhlasí s pronájmem budovy na stp.č. 301 (dílny) p. Krejčířovi, má již pronajmutou
budovu na stp.č. 312 (hala)
pro 7 proti 0 zdržel se 0
e) ZO souhlasí s pronájmem budovy na stp.č. 17/2 (suška)p. Pechanovi, jedná se o
prodloužení stávající nájemní smlouvy, a to od 1.7.2019, na dobu určitou 3 let.
pro
7
proti 0 zdržel se 0
f) ZO souhlasí s pronájmem budovy na stp.č. 330 (hala) p. Havrdovi, jedná se o
prodloužení stávající nájemní smlouvy, a to od 1.7.2019, na dobu určitou, 3 let
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
g) ZO nesouhlasí s pronájmem budovy na stp.č. 330(hala) p. Haylovi, chtěl by zde
chovat prasata.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 41) ZO bere na vědomí žádost pí. Procházkové
ad 42) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019
pro 7 proti 0 zdržel se 0

Zapsala: Alena Trávníčková

Martin Petr
Starosta obce
Mgr. Roman Reil
Ověřovatel zápisu
Ing. Pavel Turičík
Ověřovatel zápisu

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

