Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice, konaného dne 4.9.2019
Přítomni: p. Petr, p. Cvrček, ing. Turičík, p. Obst, p. Trávníček, Mgr. Reil, p. Horký, pí. Trávníčková –
zapisovatelka
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1) Schválení programu jednání
2) Zvolení zapisovatelů zápisu
3) Rozpočtové opatření č. 3/2019
4) Účetní závěrka za rok 2018
5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (Alzheimer Care-Svoboda nad Úpou)
6) Nabídka pronájmu nemovitosti
7) Nabídka pronájmu pozemku
8) Různé

1) Schválení programu jednání
Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s programem dnešního jednání
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme p. Obsta a p. Trávníčka
3) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.
3/2019: upravený rozpočet ve výši příjmů a výdejů za období 6/2019 Kč 48.320,- a za
období 7/2019 Kč 128.440,-, dne 19.7.2019 obdržel náš úřad dotaci od MŽP Kč
1.672.443,85 na nákup kloubového nakladače Weidemann a kontejnery. (viz příloha)
4) Účetní závěrka za rok 2018
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2018.
5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (Alzheimer Care Svoboda nad Úpou)
Ředitelka, pí. Iva Rejlová. Požádala o poskytnutí finančního příspěvku na provozní
náklady na péči pro spoluobčany. Navrhuje poskytnout příspěvek ve výši Kč 10.000,-.
6) Nabídka pronájmu nemovitosti
K pronájmu nabízíme část budovy bez čp. zemědělská stavba na stp.č. 330 (hala) o
ploše 180m2 za částku Kč 28.404,-, na dobu neurčitou, vč. uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného.

7) Nabídka pronájmu pozemku
Nabízíme k pronájmu část p.p.č. 841/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova, o výměře 115m2 za
cenu Kč 173,-/rok na dobu neurčitou, vč. uplatnění meziročního inflačního nárůstu
nájemného.
8) Různé
a) p. Kacerovský požádal o prodej, nebo pronájem p.p.č. 61, jedná se jedinou
přístupovou cestu. Navrhujeme pronájem, v pozemku je vodovodní zařízení.
b) P. Holča požádal o prodej nebo pronájem p.p.č. 4212. Navrhujeme pronájem
z důvodu možného odkanalizování chodníku.
c) Ředitelka ZŠ, Mgr. Drapáková, požádala o finanční příspěvek pro žáky s trvalým
pobytem v naší obci na školní rok 2019/2020, ve výši Kč 3.000,-/žák. Seznam žáků
dodají.
d) Mgr. Věra Drpáková, ředitelka ZŠ a MŠ Vlčice poděkovala za úpravu MŠ, seznámila
přítomné, že budou muset uzavřít novou smlouvu na odvoz zbytků ze školní jídelny, dále
požádala o zkrácení zahradního kohoutku u MŠ, vyjádřila kladné ohlasy na den obce a
požádala, aby na příštím dnu obce byla otevřena pro veřejnost i MŠ, dále poprosila o 2
vydání knihy o Vlčicích pro ZŠ a MŠ, 2 výtisky knih jí byly předány hned na místě, Obec
Vlčice jí věnovala knihy zdarma, poprosila o opravu chlapeckého WC v budově ZŠ (pisoár)
– zajistí p. Obst, požádala o revizní zprávy pro MŠ – dodá p. starosta.
e) Dne 10.9.2019 (úterý) má p. starosta jednání s p. Hegrem – pokusí se dojednat přístup
k šestibytovkám a vodovodnímu řadu.
f) P. Císař – přechod pro chodce u ZŠ dle projektové dokumentace zda není blízko zatáčky,
kvůli bezpečnosti dětí. Přechod musí být z chodníku na chodník. Pro snížení rychlosti aut
navrhujeme u kapličky kruhový ostrůvek. Retardér nám bohužel nepovolí. Starosta si
sjedná schůzku s p. Javůrkem.
g) Uzávěrka Vlčického občasníku je nejpozději do 20.9.2019
h) Pí. Šmejkalová – dotaz ohledně ankety a plánu rozvoje obce. Starosta – anketa je
vyřešena, odpovědělo přes 80 občanů. Bude veřejné projednání dne 26.9.2019 od 17.00
hod. pro veřejnost na sále KD. Občerstvení zajištěno.
i) P. Císař – dotaz o modernizaci místního rozhlasu – zatím máme nabídku jen od 1 firmy,
dále jednáme, zkusíme fi. Drag
j) P. Trávníček poděkoval za hudební skupinu Pro Boha band zdejšímu úřadu a
zastupitelstvu za podporu.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 04.09.2019
Ad 43) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 44) ZO schvaluje jako ověřovatele dnešního zápisu p. Obsta a p. Trávníčka
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 45) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019
Pro 0 proti 0 zdržel se 0
Ad 46) ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018
Pro 7 proti 0 zdržel se0
Ad 47) ZO schvaluje finanční příspěvek pro Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care – Svoboda nad
Úpou, ve výši Kč 10.000, Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 48) ZO souhlasí s pronájmem části budovy na stp.č. 330 (hala), o ploše 180m2, za částku Kč
28.404,- na dobu neurčitou, vč. uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nabídka bude
zveřejněna na úřední desce.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 49) ZO souhlasí s pronájmem části p.p.č. 841/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova, o výměře 115 m2, za cenu
Kč 173, - rok na dobu neurčitou, vč. uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nabídka
bude zveřejněna na úřední desce.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 50) ZO souhlasí s pronájmem p.p.č. 61v k.ú. Vlčice u Trutnova. z důvodu vodovodního zařízení.
Nabídka bude zveřejněna na úřední desce
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 51) ZO souhlasí s pronájmem p.p.č. 4212 v k.ú. Vlčice u Trutnova, z důvodu možného
odkanalizování chodníku. Nabídka bude zveřejněna na úřední desce.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 52) ZO schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady žáků s trvalým pobytem v obci Vlčice na rok
2019/2020, ve výši Kč 3.000,-/žák, po dodání seznamu žáků zdejší ZŠ na rok 2019/2020. Nejdříve
v 10/2019.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: Alena Trávníčková
Martin Petr
Starosta obce
Ladislav Obst
Ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

