Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice, konané dne 08.09.2021
Přítomni: p. Petr, p. cvrček, p. Trávníček, p. Obst, ing. Turičík, Mgr. Reil, p. Ondráček, pí. Trávníčková
– zapisovatelka
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1) Schválení programu jednání
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Rozpočtové opatření č. 2/2021
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
5) Žádost o odkoupení části pozemku 841/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova
6) Prodej nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru z předchozího
zastupitelstva
7) Žádost o fin. podporu – Hospic Anežky České
8) Smlouva o dílo – místní komunikace
9) Smlouva o dílo – víceúčelové hřiště
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ
11) 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. Cvrčka a p. Trávníčka
3) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2021:
Upravený rozpočet za období 6/2021 ve výši příjmů a výdajů Kč 106.000,- kompenzační
bonus od Krajského úřadu Kč 100.320,- 4111 UZ 98037, upravený rozpočet za období
8/2021 ve výši příjmů a výdajů Kč 100.320,-, dotace od Krajského úřadu na volby Kč
31.000,- 4111 UZ 98071 (viz příloha)
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Starosta sdělil přítomným, že díky změně legislativy v odpadovém hospodářství, je nutné
změnit OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 11.12.2019.
Nikoho z nás se to nedotkne finančně, výše poplatku zůstává stejná.
5) Žádost o odkoupení části pozemku 841/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Manželé osobní údaj vymazán žádají o odkup části pozemku 841/2, jedná se o pozemek,
který mají v dlouhodobém pronájmu od obce a rádi by jej získali do osobního vlastnictví.

Zde bychom rádi upozornili, že je potřeba udělat geometrický plán na rozdělní této
parcely, který půjde na vrub žadatele, stejně jako poplatky související s vkladem do
katastru nemovitostí. Je také možné, že díky geometrickému plánu bude mít pozemek
jiné parcelní číslo.
6) Prodej nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru
z předchozího zastupitelstva
Pan osobní údaj vymazán žádá o odkup pozemku 4028 v k.ú. Vlčice u Trutnova dle
zveřejněného záměru z 27.7.2021. Za odkup pozemku nabízí Kč 7.860,-.
7) Žádost o finanční podporu – Hospic Anežky České
Zde navrhuji stejnou částku jako loni, tj. Kč 10.000,8) Smlouva o dílo – místní komunikace
Na místní komunikaci bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se zúčastnily celkem 3
firmy: M-SILNICE a.s., REPARE TRUTNOV s.r.o., MATEX HK s.r.o. – který tuto soutěž
vyhrál. Vysoutěžená cena činí Kč 838.058,25 – nedílnou součástí žádosti o dotaci je
schválení podpisu smlouvy.
9) Smlouva o dílo – víceúčelové hřiště
Na tuto veřejnou zakázku se přihlásily celkem 4 firmy – SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.,
Linhart spol. s.r.o., Techtex s.r.o. a VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., která vyhrála
s nabídkovou cenou Kč 2.388.075,- taktéž pro účely žádosti o dotaci, je podmínkou schválení podpisu smlouvy
zastupitelstvem obce
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Společnost ČEZ žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro pozemkovou parcelu č. 2513/7 v k.ú. Vlčice u Trutnova – pro představu jde o
pozemek jak jsou na horním hřišti kontejnery – směr k panu osobní údaj vymazán – je
tam obecní cesta a jde o zřízení kabelového vedení pro parcelu č. 782/1 v k.ú. Vlčice u
Trutnova. Jedná se celkem o 38m.
11) Různé
a) Starosta obce oznámil přítomným, že proběhlo jednání s novými majiteli bioplynky a
byli seznámeni s celkovými problémy, které občany Vlčic trápí dlouhou dobu – ať už
je to hluk, prach, zápach, doprava, chodníky. Schůzka proběhla 26.7. na OU. Dnes je
to týden co jsme obdrželi příjemný telefonát s informací že se do 14 dnů začne
s pracemi na zbývající části chodníku.
b) p. osobní údaj vymazán – jaký je rozsah prací u hřiště a komunikace a o jakou
komunikaci jde? Starosta – hřiště bude úplně nové, víceúčelové – tzn. bude se zde
moct hrát nohejbal, volejbal, tenis, fotbal, hokej, navíc od původního hřiště košíková.
Hřiště bude doplněno o 2 unimobuňky kde jedna bude sloužit jako sklad na nářadí a
druhá jako šatna či výdejní okénko při sportovních akcích. p. osobní údaj vymazán –
bude hřiště veřejně přístupné? - Ano podmínkou dotace je, aby hřiště bylo veřejně
přístupné pro všechny. Je tedy dobré přemýšlet o nějakém správcovství. Hřiště
nebude zpoplatněno. U místní komunikace jde hlavně o vyfrézování stávající skladby
a vytvoření nového kufru se skladbou štěrkového lože a vrchní vrstva komunikace
bude asfaltová – jde o místní komunikaci 18C - Horní Vlčice, odbočka k osobní údaj
vymazán, osobní údaj vymazán a osobní údaj vymazán.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 08.09.2021
ad 29) ZO Schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 30) ZO schvaluje jako ověřovatele dnešního zápisu p. Cvrčka a p. Trávníčka
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 31) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
pro 7 proti 0 zdržel se 0
as 32) ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 33) ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části pozemku 841/2 v k.ú Vlčice u Trutnova na
úřední desce
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 34) ZO schvaluje prodej pozemku č. 4028 v k.ú. Vlčice u Trutnova za Kč 7.860,- p. osobní údaj
vymazán
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 35) ZO schvaluje finanční příspěvek pro Nadaci Anežky České ve výši Kč 10.000,-.
Pro 7 proti 0 zdržel se
0
Ad 36) ZO schvaluje uzavření smlouvy s fi MATEX HK. s.r.o.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 37) ZO schvaluje uzavření smlouvy s fi VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 38) ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: A. Trávníčková
Martin Petr
Starosta obce
Tomáš Cvrček
Ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

