Obecní úřad Vršce
Vršce
507 33 Vršce

DNE: 19.11.2010

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

Helena Prokopová
František Smolík
Bohuslav Šturma
Petr Sládek

Občané: Vladislav Zábraha
Pavel Doskočil

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Otevřené body/úkoly z minulého volebního období
3. Organizace OÚ, úkoly jednotlivých členů zastupitelstva, náplň práce
starosty, místostarosty, referenta, kontrolního a finančního výboru, kulturní a
přestupkové komise, stanovení počtu zaměstnanců OÚ, úřední hodiny
4. Volba členů finančního a kontrolního výboru, volba členů kulturní komise
5. Rozhodnutí o odměnách
6. Plánované akce pro nadcházející volební období 2011 – 2014, zpracování
plánu Programu pro rozvoj obce
7. Návrhy akci do rozpočtu pro rok 2011
8. Různé návrhy, připomínky, dotazy
9. Usnesení
_________________________________________________________________________________
od 1. Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovatele L.
Doskočilovou, H. Prokopovou. Zvolena návrhová komise J.Hnízdo, F. Smolík, P. Sládek. Progran
zasedání byl schválen.
od 2. Referentem p. Vl. Zábrahou byl zystupitelstvu předán protokol o plnění úkolů z minulého
volebního období.
od 3. K organizaci OÚ přednesen starostou organizační řád, náplně práce starosty, místostarosty,
referenta, kontrolního a finančního výboru, kulturní komise. Předsedou přestupkové komise byl
jmenován p. Zábraha. Zastupitelstvem byl ode dne 1.1.2011 schválen jeden zaměstnanec OÚ. Úřední
hodiny starosty a místostarosty stanoveny vždy na čtvrtek v době 17 – 19 hod.
od 4. Členy finančního výboru zvoleni Petr Sládek a František Smolík, členy kontrolního výboru
Boh. Šturma, R.Červinka, Ivana Sládková a Anna Petráčková, kulturní komise Helena Prokopová a
Zbyněk Tůma.
od 5. Zastupitelstvo schválilo následující odměny: starosta 12.000 Kč, místostarosta 10.000,- Kč,
předseda výboru 1.000,- Kč, člen výboru 700,- Kč.
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od 6. Návrh plánovaných akcí a aktivit pro volební období 2011 - 2014 byl schválen (viz příloha
č.1) přičemž navrženo doplnit o chodník k bytovce, zvážit možnost při opravě ploché střechy na
obchodu shotovení střechy sedlové. Obnovu, úpravu a výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích
včetně vybudování autobusových zastávek řešit komplexně. K tomu zadat studii. K provozu Hliňáku
zpracovat řád.
od 7. Návrhy členů na zapracování výdajů do rozpočtu na rok 2011: p. Sládek aparatura 12 tis. Kč, p.
Hnízdo sport 20 tis. Kč, p. Šturma hasiči 15 tis. Kč, pí. Prokopová knihovna 25 tis. Kč, dotace
prodejna 20 tis. Kč, pí. Trnková 45 tis. Kč. V návaznosti na rozpočet roku 2011 zastupitelstvo
souhlasí s pronájmem obecních pozemků ve výši 2% z ceny pozemků na dobu 5ti let.
Od 8. Odsouhlasen nákup pokladny do obchodu ve výši 10 tis. Kč. Předneseno rozhodnutí starosty k
inventarizacím (rozhodnutí přílohou zápisu). Pí Trnková bude informovat pí. Šťástkovou o vítání
občánků a dohodne datum konání. P. Hnízdo objedná u p. Holmana vánoční stromek a společně s p.
Šturmou a Prokopem zajistí jeho instalaci a osvětlení. Vyřazený počítač z místnosti OÚ převezme p.
Prokopová do knihovny. Nový jednací řád zpracuje starosta.
od 9. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení – viz příloha. S usnesením souhlasilo všech
9 zastupitelů. Usnesení bude k dispozici na úřední desce. Starosta zasedání ukončil s tím, že příští
zasedání zastupitelstva se koná 16.12.2010 od 18 hod.

Zapsal: B. Kořínek

Ověřovatelé: L. Doskočilová
H. Prokopová

Starosta: T.Skrbek

