OBEC VRŠCE, IČO 00272400
Vršce, č.p. 91, 507 33 Vršce
Okres Jičín, kraj Královehradecký

Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce Vršce
Účastníci: Tomáš Skrbek
Bedřich Kořínek
Lucie Doskočilová
Jaroslav Hnízdo

Program:

Helena Prokopová
František Smolík
Petr Sládek
Bohumil Šturma

Občané: + 20 občanů
Omluveni: pí. Trnková

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2010 – závěrečný účet
3. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
4. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komice o jejich
činnosti
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.5.2011 a úpravy rozpočtu
6. Plán činnosti obce při mimořádných událostech, povodňový plán
7. Spořící účet – výpověď na 6 měsíčním účtu
8. Různé návrhy, připomínky, dotazy
- vjezd p. Morong
- provozní řád Hliňák
- oprava veřejného osvětlení 3 fáze Hliňák, nová pojistková skříň
9. Usnesení

od 1. Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovatele H.
Prokopovou a J. Hnízdu. Zvolena návrhová komise ve složení P. Sládek, F. Smolík, L.
Doskočilová. Progran zasedání byl všemi přítomnými schválen.
od 2. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou auditora o Přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010. Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla audotora k přesvědčení,
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s
hledisky přezkoumání kromě následujících zjištění: nesprávně účtován výsledek hospodaření na účtu 401 (správně 432), sochy na účtu 021 (správně 032), po digitalizacenebyly zachovány historické ceny pozemků, na podrozvahovém účtu nebyla zaevidována hodnota dřevní hmoty, nedostatečně zpracovaný výkaz Příloha.
Zastupitelstvo seznámeno se Závěrečným účtem – zprávou o hospodaření obce za rok
2010.
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Z hlavních ukazatelů: Příjmy
Výdaje
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Majetek celkem
Finance
Pohledávky
Závazky

3.800.067,- Kč,
3.312.432,- Kč.
259.765,- Kč,
19.176.020,- Kč
19.435.785, Kč
1.837.180,- Kč.
38.941,- Kč
119.095,- Kč.

od 3. Starosta informoval o činnosti OÚ (pracích na zvelebení obce např. Oprava střechy
hostince, prořezání lip, odstraňování náletů v Koši, na Zájezdách, vyčištění lesních
porostů v Kostřici, likvidace zbořeniště prasečáku na bývalé Panské zahradě, údržba
zeleně a administrativní činnosti rozepsán rozpočet, zpracovány nové smlouvy o
pronájmu pozemků, vypracováno zadávací řízení na opravu střechy pohostinství,
zpracován nový Jednací řád a nová Směrnice o ověřování, schvalování a oběhu
účetních dokladů, zpracování závěrečného účtu) provedených od počátku roku.
Průběžně prováděny administrativní práce související s chodem OÚ.
od 4. p.Hnízdo informoval přítomné o činnosti finančního výboru - provedeny dvě kontroly
hospodaření v hospodaření obce. Nedostatky nebyly zjištěny.
Předsedkyně kontrolního výboru pí.Doskočilová informovala o činnosti. Konstatovala,
že na kontrolovaných úsecích nebyly zjištěny nedostatky.
Paní Prokopová z kulturní komise informovala zastupitelstvo a přítomné občany o
konaných kulturních akcích a zároveň i o akcích plánovaných do konce roku.
od 5. Místostarosta informoval o čerpání rozpočtu k 31.5.2011. Rozpočtové příjmy jsou
přibližně plněny v souladu s rozpočtem (alikvótní plnění 41,7%, skutečnost 40,3% tj.
912.584 Kč). Hlavním zdrojem příjmů jsou daňové příjmy (cca 90% z celkových příjmů
ve výši 2,264 ti, Kč). Výdajová část rozpočtu čerpána ve výši 472.822 Kč, tj. 20,9%.
Největšími výdaji byly platby za el. energii, činnost zastupitelstva a místní správy. V
měsíci červnu provedeno rozpočtové opatření č. 2, navýšení některých položek
rozpočtových příjmů v celkové výši 29 tis. Kč a navýšení výdajů v celkové výši 50 tis.
Kč. Uvedené výdaje jsou kompenzovány navýšením příjmů o 29 tis. Kč a snížením
rozpočtových prostředků v oblasti činnosti místní správy – nespecifikované rezervě o
21 tis. Kč.
od 6. Starosta informoval o provedené aktualizaci Plánu při vzniku mimořádných událostí a
Povodňového plánu.
od 7. Přednesen návrh na podání výpovědi ze 6měsíčního spořícího účtu, ktgerý byl
odsouhlasen všemi přítomnými. V případě dostatečného množství finančních
prostředků na běžném účtu je možnost v souladu se smluvními podmnínkami výpověď
bezplatně zrušit.
od 8. Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že vyasfaltování vjezdu k p. Morongovi bude
projednáno až po vyjasnění pozemkových vztahů (s p. Runčíkem). Po dořešení
pozemkových vztahů a odsouhlasení zastupitelstvem, bude tato akce zahrnuta do
rozpočtu obce 2012.
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Starosta seznámil přítomné s návrhem Provozního řádu ve Hliňáku a víceúčelovém
hřišti (u hostince). Provozní řád byl bez připomínek odsouhlasen všemi přítomnými.
Dále byli přítomni zastupitelé a občané seznámeni se zahájením jednání o odkupu
ovocného sadu od p.Kříže (parcely č. 723/1-3, cca 7.600 m2)
Požádal občany aby podali návrh o využití pozemků v lokalitě Koš.
Občané, kteří mají zájem o pronájem volných obecních záhumenek, se mají příhlásit
do 31.8.2011 na obecním úřadě.
Poukázal na nezbytnost opravy veřejného osvětlení včetně zavedení 3fází do Hliňáku.
Pan Vrzal požádal o častější odvoz kontejnerů na plasty v letních měsících.
Pan Kosina seznámil přítomné s návrhem na využití stávajícího objektu autobusové
čekárny.
Občané upozornili na nedostatečnou hlasitost hlášení v obecním rozhlase.
od 9. S usnesním souhlasilo všech 8 zastupitelů. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.

Zapsal: B.Kořínek
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Starosta: T.Skrbek

