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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 9.5.2012
Přítomni:

Omluven:

p.Tomáš Skrbek
p.Bedřich Kořínek
p.Petr Sládek
p.Jaroslav Hnízdo
pí. Lucie Doskočilová
p. František Smolík

p.Bohumil Šturma
pí. Helena Prokopová
pí. Radka Trnková
pí. Martina Košková

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
3. Informace místostarosty o plnění rozpočtu za I/IV 2012 a jeho úpravách
4. Žádost o příspěvek na žáky MŠ a ZŠ Běchary
5. 2. změna ÚPO – seznam obecních pozemků uvedených v návrhu 2. změny
ÚPO
6. Posunutí nočního klidu – koncert skupiny Benefit
7. Dotace – stav + příprava prostranství na výsadbu a úpravy (vykácení dřevin).
8. Různé návrhy, připomínky, dotazy
9. Usnesení

Od 1: Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovatelé H.
Prokopovou a J. Hnízdu. Zvolena návrhová komise ve složení B. Šturma, L.Doskočilová.
Zapisovatel, ověřovatelé, návrhová komise a program zasedání byl všemi přítomnými schválen.
Od 2: Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání a plnění usnesení z tohoto
zasedání.
V sociální oblasti poskytnuta pomoc pí. Benešové (projednán pronájem bytu od MAVE, zpracována
výpověď z bytu v Kopidlně), s jednatelem a.s. PERSEUS projedny uložené úkoly ze zasedání 15.3.
(váha zabezpečena), s p. Ptáčkem projednáno rozježdění okolí cesty u hřbitova – odstraněno,
Od 3: Místostarostou přednesen rozbor hospodaření za I/IV roku 2012. V příjmové části
rozpočtované příjmy ve výši 2 493 100 Kč, naplněny v částce 617 tis..Kč tj.24,7 %.. Z toho daňové
příjmy činily 574 tis. Kč, nedaňové příjmy 43 tis. Kč. Poměrně velká úspora je způsobena
nezahájením plánovaných akcí (úprava veřejných prostranství včetně výlohy prodejny a
autobusových zastávek ).Výdaje byly rozpočtovány ve výši příjmů (včetně rezervy v částce 143 tis.
Kč), vyčerpáno 286 tis. Kč, t.j. 11,5% v podstatě na úkony spojené s administrativní činností obce.
V období od posledního zasedání bylo provedeno jedno rozpočtové opatření (č.2), přesun

rozpočtových prostředků uvnitř výdajové části rozpočtu v celkové výši 11 tis. Kč k zajištění
finančních prostředků na nákup ochranných pomůcek a opravu zametacího kartáče na úklid sněhu a
převodovky sněžné frézy.
Od. 4: Projednána žádost starosty obce Běchary, příspěvek na žáky MŠ a ZŠ. Po projednání
příspěvek odsouhlasen s jeho rozšířením na další obce, do kterých žáci předškolních a školních
zařízení z Vršců, dojíždí. Výše příspěvku by neměla přesáhnou výši na jednoho žáka poskytovanou
městu Kopidlno.
Od 5: Projednán návrh do 2.změny územního plánu. Do plánu zahrnout následující parcely obce:
č.1121 – orná půda - změna na stavební parcelu (rodinné bydlení), 1183 trvalý travní porost –
změna dle KPÚ, 98 a 932/1 – ostatní plocha se změnou využití na sportoviště a rekreační plochu s
občasnými jednorázovými akcemi s hudební produkcí.
Od 6: V návaznosti na vystoupení skupiny Benefit odsouhlaseno posunutí nočního klidu dne
12.5.2012 z 22,00 hod. na 13.5.2012 01,00 hod.
Od 7: Zastupitelstvo starostou informováno o stavu v projednávání dotačního titulu „Úprava
veřejných prostranství a veřejné zeleně“ nadřízenými orgány. V případě poskytnutí dotace pověřuje
starostu k uzavření smlouvy. S realizátorem výsadby projednána příprava prostranství na výsadbu
nových dřevin. Starostou zpracován časový harmonogram postupu jednotlivých prací včetně jejich
zajištění.
Od 8. Různé. Zastupitelstvo informováno o stavu v přípravě stavby polních cest. Celková částka
staveb vychází na 40 mil. Kč. Cesty rozděleny na tři stavby. Cesta k Běcharům – jedna stavba, cesta
k lesu - dvě stavby. K těmto stavbám udělen obcí souhlas. Soulas je nezbytný pro získání
stavebního povolení. S pravomocným stavebním povolením bude Pozemkový úřad žádat o peníze z
fondů EU. Přednesen návrh na zakoupení konkrétního kolotoče na dětské hřiště Dokumentace
rozeslána jednotlivým členům zastupitelstva Emailovou poštou. K návrhu se zastupitelé vyjádří.
Stav jednotlivých zařízení dětského hřiště je velmi špatný. Nutnou obnovu je třeba zapracovat do
návrhu rozpočtu na příští rok. Upozorněno na nebezpečnou jízdu čtyřkolek a osobních automobilů
na místních komunikacích (fara, Hliňák). Na nutnost opravy poškozené vodovodní šachty naproti
domu p. Smolíka.
Od 9: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.
Zapsal: Kořínek

Tomáš SKRBEK
starosta

