Rada č. R-08/18.22
Informace starosty, Obecního úřadu, návrhy členů rady obce,
Rada obce byla seznámena a vzala na vědomí:

- provedenou inventarizaci v ZŠ a MŠ Vlčnov v školní jídelně,
Základní škole a Mateřské škole k 31.12.2018 (143/19)
- provedenou inventarizaci v KSK Vlčnov k 31.12.2018 (144/19)
- návrh na zajištění Masopustu 2019 (195/19)
- příkaz Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihomoravský
kraj a Zlínský kraj, kontrola ČOV
- posouzení zdravotního stavu dřevin v obci (185/19)
- poděkování Malovaný kraj, z.s. za poskytnutý dar

(1194/18)

- žádost zastupitelky Motykové na zařazení bodu k projednání na
jednání zastupitelstva
- svolat poradu zastupitelů před zasedáním
- žádost občana na výkup pozemku obce, bude projednáno na zasedání
zastupitelstva po doplnění identifikace žadatele (194/19)
- produkce odpadů v obci
Usnesení rady obce
Usnesení č.
R-77/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
smlouvu č. 1030046973/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č. 3245/1 v k.ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového
vedení NN a pojistková skříň pod názvem „Vlčnov,
Matějíček, příp. NN“, za úplatu ve výši 7.500,- Kč bez DPH
pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gestnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

Usnesení č.
R-78/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
smlouvu č. 1030051279/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č. 4744/38, 4744/40 v k.ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění
kabelového vedení NN a pojistková skříň pod názvem
„Vlčnov, Chvilíčková, kab. smyčka NN“, za úplatu ve výši
1.000,- Kč bez DPH pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice,
IČ 28085400,
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

Usnesení č.
R-79/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
smlouvu č. 1040016266/004/MOE o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č. 1370/3 v k.ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění venkovního
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vedení NN pod názvem „Vlčnov, Pavelka, příp. NN“, za
úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH pro společnost E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370
49 České Budějovice, IČ 28085400,
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
Usnesení č.
R-80/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vlčnov,
příspěvková organizace, IČ 75022672 za rok 2018
II. schvaluje
převedení prostředků zlepšeného hospodaření za rok 2018 ve
výši 160.376,09 Kč do rezervního fondu

Usnesení č.
R-81/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
účetní závěrku Klubu sportu a kultury Vlčnov, příspěvková
organizace, IČ 60371587 za rok 2018
II. schvaluje
pokrytí ztráty z hlavní činnosti ve výši 143.518,62 Kč
výnosem z hospodářské činnosti ve výši 338.534,43 Kč a
rozdíl ve výši 195.054,18 Kč převést do rezervního fondu

Usnesení č.
R-82/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I. rozhodla
na základě vyhlášeného záměru obce č. 01/2019 uzavřít
smlouvu o výpůjčce s Český svaz Včelařů z.s., základní
organizace Vlčnov, Vlčnov č.p. 14, 687 61 Vlčnov, IČ
72026031 budovy č.p. 14, která je součástí pozemku parc. č.
652 o výměře 122 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú
Vlčnov (Včelařská klubovna) ve vlastnictví obce Vlčnov
II. stanovuje
- doba výpůjčky neurčitá
- účel výpůjčky je sídlo a klubovna spolku
III. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

Usnesení č.
R-83/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
rozhodla
finančně podpořit akci “Masopustní obchůzka 2019“ dne 2.3.2019
úhradou části nákladů ve výši 11.000,- Kč na dechovou hudbu a
polední občerstvení pro účastníky průvodu

Usnesení č.
R-84/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
I.rozhodla
poskytnout peněžní dar ve výši 3.000,- Kč na pořízení
nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu
pro Nadační fond Svatovítské varhany, sídlo nadačního
fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16,
IČ 02794471
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

Usnesení č.
R-85/08/18.22
ze dne
01.03.2019

Rada obce Vlčnov
schvaluje program zastupitelstva dne 13.03.2019 v 18.00 hod středa
•
zahájení
•
provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva
•
zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
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•
•
•
•
•
•
•

Usnesení č.
R-86/08/18.22
ze dne
01.03.2019

zpráva o činnosti příspěvkových organizací
majetkoprávní úkony
návrh zastupitele na projednání
rozpočtové opatření
informace na vědomí zastupitelstva
diskuse
závěr

Rada obce Vlčnov
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva obce Vlčnov,
pod usnesením č.Z-080/12/10.14 a Z-185/19/1418, rozpočtové
opatření č. 02/2019 následovně:
Příjmy
Pol.

CZK
úz

---

---

---

Celkem příjmy navýšení

0

Výdaje
Par.

Obec Vlčnov

Pol

5212

Ochrana obyvatelstva

-10000

5272

Činnost orgánů krizového řízení

-10000

6402

Finanční vypořádání minulých let

5213

Krizová opatření

3739
20000

Celkem výdaje navýšení

3739

Financování 8115

3739

3/3

Rada č. 08/18.22 dne 01.03.2019

