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

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vršce –
22.6.2012
Přítomni:

Omluveni:

p.Tomáš Skrbek
p.Bedřich Kořínek
p.Petr Sládek
pí. Lucie Doskočilová
pí.Trnková

p.Bohumil Šturma
pí. Helena Prokopová
p.Jaroslav Hnízdo
p. František Smolík

Ostatní:

+ 25 občané obce Vršce

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2011 – závěrečný účet obce
3. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
4. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich činnosti
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.5.2012 a úpravy rozpočtu
6. Prezentace projektu “Úpravy veřejných prostranství a veřejné zeleně”
7. Různé návrhy, připomínky, dotazy
8. Usnesení

Od 1: Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovateli H.
Prokopovou a P. Sládka. Zvolena návrhová komise ve složení B. Šturma, L.Doskočilová. Navrženo
rozšíření programu o prezentaci technologie”Zpopelňování živočišných zbytků zvířat”. Zapisovatel,
ověřovatelé, návrhová komise a program zasedání včetně jeho rozčíření byl všemi přítomnými
schválen.
Od rozšíření: Ing, Koudelkovou z MAVE Jičín a.s. společně s projektanty byla podána informace
o technologii “Zpopelňování živočišných zbytků zvířat”. Zařízení bude vybudováno v areálu
MAVE. Jedná se o zařízení zlepšující životní prostředí. V ČR je v současné době 6 zařízení a s
provozem nejsou problémy. Zprovozněním dojde k rapidnímu úbytku pachů z uhynulých zvířat a
zbytků živočišných tkání. Navržena prohlídka některého ze stávajících zařízení.
Od 2: Místostarosta informoval o hospodaření obce za rok 2011.Příjmy za rok 2011 činily 2 538 tis.
Kč, výdaje 1 886 tis. Kč. Na běžném účtu bylo 989 tis. Kč, na spořících účtech 1 500 Kč. Hodnota
majetku obce byla 17 480 tis. Kč, financí 2 489 tis. Kč, pohledávek 49 tis. a zásob 18 tis. Kč.
Významnější výdaje: prodejna 21 tis. Kč, příspěvek na žáky 102 tis. Kč, kultura 56 tis.Kč,
příspěvek na akce dětí 29 tis. Kč, veřejné osvětlení 86 tis.Kč, sběr a svoz komunálních odpadů 169
tis.Kč, péče o vzhled obce a veřej.zeleň 53 tis. Kč, požární ochrana 28 tis. Kč, opravy střech

(hostinec, prodejna obecní úřad) 595 tis. Kč, zastupitelstvo 363 tis. Kč, místní správa
302 tis. Kč.
Informoval o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce byla vyvěšena na internetových stránkách obce. Nedostatky v
porušení právních norem nebyly zjištěny, zjištěny pouze drobné organizační nedostatky v
inventarizačním plánu.
Závěr auditora je:
Hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný účet obce odpovídá ve významných hodnotách
požadavkům platných právních předpisů. Provedením přezkoumání obce nebyly zjištěny nedostatky
ani rozpory se závaznými právními předpisy.
Výrok auditora podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. O hospodaření územních samosprávních celků
zní:
Při přezkoumání hospodaření obce Vršce za rok 2011 jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Od 3: Činnost OÚ v oblasti správní: připraveny podklady pro audit, zpracován závěrečný účet
obce, vyhotovena zpráva o finančních kontrolách provedených v roce 2011 včetně výkazů, pro
statistický úřad zpracován roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
pro finanční úřad zpracována daňová přiznání, provedeny odběry odpadních vod – zpracován výkaz
za rok 2011, připraveno prodloužení smlouvy na rok 2013, zpracován výkaz pro EKOKOM,
zpracována žádost o dotaci – úprava veřejné zeleně, vybírány poplatky za odpad, poplatky ze psů,
pronájmu obecních prostorů, provedena příprava na 2.změnu Územního plánu obce, přestupková
komise řešila 3 přestupky.
Činnost v oblasti údržby obce: zaveden 3fázový proud ve Hliňáku včetně opravy boudy, provedeno
vymýcení náletu ve Hliňáku, pokáceny smrky a modřín u fary, průběžně prováděna údržba zeleně,
(prořezání lip + sekání trávy), úklid v zatáčce na Slavhostice
Činnost v oblasti kultury: “Čarodějnice”, Dětský den
Cinnost sportovního klubu: koncert Benefit, Vepřové hody
Plánované akce: fasády (hostinec, prodejna), nákup herních prvků (Hliňák), oprava kanalizačních
šachet, oprava vodovodní šachty
Od 4: Předsedkyně kontrolní komise seznámila zastupitelstvo s výsledky kontroly – nedostatky
nezjištěny. Totéž předseda finančního výboru - nedostatky nezjištěny. Předsedkyně kulturní komise
vyhodnotila jednotlivé pořádané akce a seznámila s plánem akcí do konce roku.
Od. 5: Místostarosta informoval o čerpání rozpočtu k 31.5.2012. Z rozpočtovaných příjmů ve výši
2,493 tis. Kč k 31.5. dosaženo 934 tis. Kč, tj. 37,4% (alikvot 41,7 %). Poněkud nižší plnění
způsobeno nižším odvodem daně z nemovitostí, která je splatná k 31.5. a 30.11. (téměř 90 % příjmů
obce tvoří výnosy z daní).
Z celkových ročních výdajů 2,493 tis. Kč bylo čerpáno 469 tis. Kč, tj. 18,2%. Vyšší částky byly
vynaloženy na: ples 18 tis. Kč, činnost s dětmi a mládeží 45 tis. Kč, veřejné osvětlení 41 tis. Kč,
komunální odpad 75 tis. Kč, údržba obce 28 tis. Kč, zastupitelstvo 152 tis. Kč, činnost místní
správy 100 tis. Kč.
Z rozpočtovaných akcí nebyla zahájena oprava pohostinství a prodejny (fasády), a celkový vzhled
obce.
K zajištění nepředvídaných příjmů a pokrytí rozpočtově nezajištěných výdajů provedeno
rozpočtové opatření č.3. V příjmové části rozpočtu jde o navýšení příjmů o 10 tis. Kč. Jedná se o
odprodej bubnové sekačky a příjmů z provozování loterií.Ve výdajové části rozpočtu se o stejnou
částku navyšují nové nepředvídané výdaje, výdaje na vybudování přípojky třífazového proudu ve
Hliňáku a poplatek za autorská práva u hudby na plesech. Dále došlo ve výdajové části k přesunu
rozpočtových prostředků uvnitř paragrafu 6171 – činnost místní správy v objemu 8 tis. Kč (služby
komunikací a práce na dohodu). Z téhož paragrafu došlo k přesunu částky 5 tis. Kč na dětský

karneval a opravu boudy ve Hliňáku.
Od 6: Starostou byl prezentován projekt “Úprava veřejných prostranství a veřejné zeleně”. U
veřejné zeleně je uvažováno o vytvoření v ose obce pásu (aleje) stromů typických pro tuto oblast. Z
předložených druhů stromů byla vybrána lípa, tzv.”přírodní varianta”. Jedná se o odstranění
nemocných líp a dosázení novými stromy. Chybějící lípy budou doplněny novými. Úprava
veřejných prostranství spočívá v odstranění nemocných stromů (Hliňák, křižovatka, náves - u
Křížku), dobudování vjezdů k domům, zastávek autobusů (přístřešky), obnovu dětského hřiště ve
Hliňáku. Uvedený rozsah prací je podmíněn dotací. Od celkové opravy rybníku se pro vysoké
náklady (několik mil. Kč) upustilo.. Projekt byl včetně žádosti o dotaci odsouhlasen zastupitelstvem
na konci roku 2011. Dotace z důvodu snížení částky na dotační titul z 15 mil.Kč na 5 mil.byla
krajským úřadem zamítnuta. Z toho důvodu bude akce realizována jen z části (úprava dětského
hřiště a vybudování vjezdu k domu p. Moronga).
Petice podepsaná občany na záchranu stromů nemá své opodstatnění a projekt veřejné zeleně je v
souladu se zájmy občanů tj.zachováním druhu stromů – lip včetně jejich obnovy.
.
Od 7: - info: na běžném účtu obce je k 31.5. částka 1,6 mil. Kč.
- navrhuje se: - zrušení výpovědi na spořícím účtu
.
- zakoupení kartáče na úklid sněhu zn STIGA v částce 35 tis. Kč
- oprava kanalizační šachty před p. Škaloudem, šachet na návsi před p.
Hrudkou
- oprava vodovodní šachty před p. Smolíkem
- připomínka: - více využívat obecní rozhlas
Od 8: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.

Zapsal: Kořínek
Tomáš SKRBEK
starosta

