Obecní úřad

DNE: 16.12.2010
Vršce

Vršce
507 33 Vršce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce
Účastníci: Tomáš Skrbek
Bedřich Kořínek
Lucie Doskočilová
Jaroslav Hnízdo
Petr Sládek

Helena Prokopová
František Smolík
Omluveni: pí. Trnková
p. Šturma

Občané: Vladislav Zábraha
Martina Košková
zástupci fi Perseus:: p. Košátko,
p. Teslík

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Návrh rozpočtu pro rok 2011 + výhled do roku 2014
3. Jednací řád – připomínky ke stávajícímu znění
4. Plánované akce pro nadcházející volební období 2011 – 2014, zpracování
plánu Programu pro rozvoj obce (POV)
5. Různé návrhy, připomínky, dotazy ( nájmy obecních prostor, spořící účet prodloužení)
6. Usnesení
________________________________________________________________________________
od 1. Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovatele L.
Doskočilovou, H. Prokopovou. Zvolena návrhová komise ve složení J.Hnízdo, F. Smolík, P. Sládek.
Vzhledem k přítomnosti zástupců fi Perseus a.s. nanrhl v programu zasedání z bodu 5. Různé,
přednostně projednat stanovisko fi k výši nájemného navržené obcí. Progran zasedání byl všemi
zastupiteli schválen.
od 2. Předložený návrh rozpočru na rok 2011 včetně výhledu do roku 2014 byl přítomnými
schválenv počtu 7 hlasů (tj. všemi přítomnými).
od 3. Pí. Doskočilovou byl stávající jednací řád přepracován a jednotlivým členům zastupitelstva
předložen k posouzení. Za tuto práci starosta pí. Doskočilové poděkoval a členy zastupitelstva
seznámil s jednotlivými články tohoto řádu. Vzhledem k ke krátké době k posouzení bylo
navrhnuto prodiskutovat a odsouhlasit předložený jednací řád na příštím zasedání zastupitelstva.
od 4. Starostou byly předloženy plánované akce a aktivity pro volební období 2010 – 2014 s tím,
aby jejich zařazení do jednotlivých let zastupitelé posoudili včetně možnosti jejich zapracování do
Programu pro rozvoj obce. Do programu zapracovat obnovu a výsadbu zeleně včetně rekonstrukce
plotu u Pomníku padlých.
od 5.
- Jednatel a.s. Perseus p. Košátko seznámil přítomné s návrhem pronájmu pozemků ve výši 2204 Kč
za ha, což zdůvodnil velkým podílem trvalých travních porostů k orné půdě (zhruba 21 ha TTP a
14 ha OP). Vzhledem k tomu, že zastupitelstvem byl schválen pronájem pozemků ve výši
2% z ceny pozemků (vyjádřeno v Kč 91 tis.(, kdežto p. Košátko nabízí 77 tis. Kč, oznámil
zástupcům fi, že jejich návrh bude projednán na příštím zastupitelstvu. Do té doby zjistí p. Smolík
výši nájemného u Agro Žlunice, Bystřici a Slatinách.
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Starosta informoval:
- o semináři pořádaném svazkem obcí Mariánská zahrada, fiche programu svazku obcí Otevřené
zahrady – možnosti získání dotace na některé akce a aktivity pro volební období 2010–2014.
Akcích pořádaných svazkem obcí Mariánská zahrada,, podílení se na zakoupení mobiliáře částkou
ve výši 6029 Kč, možností jeho zapůjčení na akce do Hliňáku. Navýšení členského příspěvku
svazku obcí Mariánská zahrada na rok 2011 ve výši 15 Kč na osobu.
- o zahájení provozu fi VEGA (třídění odpadů) v I. pol příštího roku.
- přednesl návrh na složení kulturní komise předložení její vedoucí pí. Trnkovou - členy pí
Petráčková, Švorcová Bacíková, Prokopová, Vaňková a p. Tůma.
- o navýšení poplatku obci za likvidaci komunálního odpadu o 2% od firmy Marius Pedersen
Group.
- navrhl ponechání poplatků od majitelů psů v roce 2011, včetně poplatků za komunální odpad ve
výši skutečnosti roku 2010. ponechání nájemného za pronájem bytových a nebytových prostor a
pozemků na úrovni roku 2010. Přednesené návrhy byly kromě výše poplatků za komunální odpad
schváleny jednomyslně. U komunálního odpadu hlasoval p. Hnízdo proti.
- navrhl prodloužení smlouvy spořícího účtu končící v únoru příštího roku o jeden rok. Návrh byl
všemi přítomnými schválen.
- v souvislosti s pronájmem Hliňáku na akce pořádané cizími subjekty požádal zastupitelstvo o téze
pro zpracování smluvních podmínek.
- p. Zábraha informoval o čerpání rozpočtu k 30.11.2010 a odhadu plnění příjmů a čerpání výdajů
k 31.12.2010. O nutnosti aktualizace vnitřní směrnice o schvalování a oběhu účetních dokladů
včetně podpisových vzorů. V souvislosti s plněním příjmů a čerpáním výdajů o pověčřní provést
příslušná rozpočtová opatření.
od 6. S usnesením souhlasilo všech 7 zastupitelů. Usnesení bude k dispozici na úřední desce.
Starosta zasedání ukončil s tím, že příští zasedání zastupitelstva bude určeno v termínu v souladu s
jednacím řádem.

Zapsal: B. Kořínek

Starosta: T.Skrbek

