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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 16.9.2011
Účastníci:

Tomáš Skrbek
Bedřich Kořínek
Lucie Doskočilová
Jaroslav Hnízdo

Helena Prokopová
František Smolík
Petr Sládek

Omluveni: pí. Trnková, p.Šturma
Občané: + 10 občanů
Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
3. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich
činnosti
4. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.7.2011 a úpravy rozpočtu + příprava
rozpočtu 2012
5. Návrh veřejné vyhlášky o vydání Změny Č.1 ÚPO Vršce formou opatření
veřejné povahy (podklady k nahlédnutí na OÚ Vršce)
6. Požadavky na zahájení projednávání 2.změny ÚPO
- žádost Wega Recycling
- možné další návrhy z řad občanů - určení termínu podání návrhů
7. Různé návrhy, připomínky dotazy
- letecké snímky obce - případné objednávky
- lokalita Koš - výsadba
- pronájem obecních záhumenek
- odkup sadu p.Křiž
8. Usnesení
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OBEC VRŠCE, IČO 00272400
Vršce, č.p. 91, 507 33 Vršce
Okres Jičín, kraj Královehradecký
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. Program
zasedání byl rozšířen o bod Generel obce a následně všemi přítomnými schválen.
od 2. Starosta informoval o činnosti OÚ (na základě zprávy auditora zapracovány jeho nálezy
do účetnictví, u svazku obcí Mariánská zahrada součinnost s návrhem rozpočtu na r. 2012,
jednáno s p. Křížem o odkoupení sadu, s Pozemkovým úřadem jednáno o realizaci cest a
protierozních opatření provedených v KÚP, vybírány poplatky za odpady za II. pololetí 2011,
odebrány vzorky odpadní vody, pokračování v údržbě lesních pozemků – Kostřice, projednán
častější odvoz PET lahví, opravena střecha na hospodě a prodejně, proveden proplach kanalizace, projednáno položení kabelu na hřiště, provedena oprava veřejného osvětlení, , zpracován
projekt na opravu střechy Kampeličky, jednáno o projektu na úpravu veřejných prostranství,
zastupitelstvem požádána a.s. Wega o prohlídku areálu, připravován rozpočet na rok 2012, v
komunikaci se správními orgány nové registry adres. Návrh na nové RUD (rozpočtové určení daní) což by pro obec představovalo částku cca 400 tis. Kč navíc.
od 3. Předseda finanční komice informoval o provedené kontrole. Zůstatek v pokladní knize
9.640,-Kč souhlasí s pokladní hotovostí, Došlé faktury jsou propláceny v době splatnosti. Dále
finanční komise doporučuje navýšit rozpočet o vícepráce na hospodě, opravu střechy prodejny
a opravu střechy Kampeličky.
Pí Prokopová informovala o plánovaných akcích kulturní komise do konce roku.
Revizní komise kontrolu připravuje.
od 4. Místostarosta informoval o čerpání rozpočtu k 31.8.2011. K tomuto datu činí příjma
1,678 tis. Kč z rozpočtované částky 2263 tis. Kč Výdaje jsou čerpány ve výši 1,285 tis. Kč. Z
toho na opravu střechy na pohostinství čerpáno 423 tis. Kč, platy zaměstnanců 75 tis. Kč,
odměny zastupitelstva 241 tis. Kč, příspěvek základní škole v Kopidlně 60 tis. Kč, sběr a
svoz odpadů 122 tis. Kč, péče o vzhled obce a zeleň 38 tis. Kč, za nasmlouvané služby zaplaceno 59 tis. Kč.
V návaznosti na vývoj výdajů provedeno rozpočtové opatření č. 3. V příjmové části jde o
navýšení příjmů o 6 tis. Kč a výdajové části o přesun rozpočtových prostředků v celkové
částce 225 tis. Kč, tj. především zajištění financování víceprací na pohostinství ve výši 24 tis.
Kč, opravu střechy na prodejně v částce 73 tis. Kč a předpokládanou opravu střechy na
Kampeličce za 75 tis. Kč.
od 5. P. Zábraha přednesl návrh veřejné vyhlášky o vydání Změny č.1 ÚPO Vršce, uveřejněné
povahy, přičemž podrobně informoval o hranici území obce, infrastruktuktuře, včetně jednotlivých druzích komunikací. Objednavatelem změny plánu č.1 je obec.
Podklady byly k nahlédnutí na OÚ Vršce.
formou opatření veřejné

od 6. Informoval o změně územního plánu obce č. 2. navržené a.s. Wega. V podstatě jde o
zvětšení areálu firmy zarovnáním hranice v prostoru dřívější těžby cihelny. V souvislosti s tím
sdělil, že do 30.9. 2011 je možné občany podávat žádosti na změnu územního plánu
obce č. 2.
V extravilánu seznámil s komplexními úpravami půdy, připravovanými komunikacemi k
pozemkům vlastníků a protierozními opatřeními.
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OBEC VRŠCE, IČO 00272400
Vršce, č.p. 91, 507 33 Vršce
Okres Jičín, kraj Královehradecký

od 7. Zpracování Generelu obce, projektu o celkové úpravě obce, bude zadáno v průběhu října
po předložení vize p. Bílka (školky Valdice). Studie, resp. dílčí projekty, budou zapracovány
do rozpočtu roku 2012.
Starostou podána informace o havarijním stavu střechy na Kampeličce. Podle zjištěného stavu
střechy se předpokládá oprava ve výši 75 tis. Kč.
Přednesena informace o rekonstrukci silnice II. třídy č. 280 v úseku Cholenice – hranice
okresu JC/HK, která proběhne v letech 2012 a 2013.
Letecké snímky obce je možno občany objednat na OÚ.
Cenu za prodej pozemků, sadu p. Kříže navrhuje jednatel realitní společnosti na základě požadavku p. Kříže ve výši 40 Kč/m2, tj. cca 300 tis. Kč za sad. Zastupitelstvo s touto cenou nesouhlasí na navrhuje max. 200 tis. Kč, přičemž upozorňuje na vysoké budoucí náklady (inženýrské sítě). Doporučuje volit jinou lokalitu – zahájení jednání o odkupu zahrady p.Bureše.
Svoz nebezpečného odpadu bude 15.10.2011.
Odsouhlasen pronájem pozemku u plata p. Smolíkovi za cenu 20,- Kč za ar.
Odsouhlaseno zhotovení 3 ks informačních tabulí z dubu.
od 6. Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. 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.
Dne: 16.9.2011
Zapsal: B. Kořínek

Ověřovatelé: J. Hnízdo
H. Prokopová
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Starosta: T.Skrbek

