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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 12.7.2012
Přítomni:

p.Tomáš Skrbek
p.Bedřich Kořínek
pí. Radka Trnková
pí. Lucie Doskočilová

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

Omluveni: p. Petr Sládek, p. František Smolík

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. 2.změna ÚPO obce – seznámení s aktuálním stavem, smlouva s REGIO,
projektový ateliér
3. Různé návrhy, připomínky, dotazy
4. Usnesení

Od 1: Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovateli H.
Prokopovou a J. Hnízdu. Zvolena návrhová komise ve složení B. Šturma, L.Doskočilová.
Zapisovatel, ověřovatelé, návrhová komise a program zasedání včetně jeho rozčíření byl všemi
přítomnými schválen.
Od 2: Starosta informoval o aktuálním stavu 2. změny územního plánu obce Vršce. O zpracování
těchto změn oslovena fi. REGIO – projektový ateliér s.r.o. Projektovým ateliérem byl zpracován
návrh smlouvy, který byl zastupitelstvem projednán a odsouhlasen. Určilo p. Kořínka, jako
zastupitele, který bude s ateliérem spolupracovat při zpracování 2. změny územního plánu. Změnu
bude financovat fi WEGA Recycling.
Od 3: Podána informace o stavu v pronájmu bytu pí. Benešové. Současnému pronajímateli podána
výpověď. Nyní běží tříměsíční výpovědní lhůta, která končí 31.8.2012. Pronájem bytu od MAVE je
následně od 1.9.2012. Návrhy smluv mezi MAVE a obecním úřadem a obecnním úřadem a pí
Benešovou jsou zpracovány.
Závěr zjišťovacího řízení projektu “Zpopelňování živočišných zbytků zvířat”, o který požádalo
MAVE, je vyvěšen na webových stránkách obce. Exkurze na stejné zařízení se uskuteční 18.7.2012.
Odjezd v 9,00 od pohostinství.
Z akce “Úprava veřejných prostranství a veřejné zeleně” bude letos provedena úprava křižovatka
včetně přístřešku autobusové čekárny, úprava zeleně a obnova dětského hřiště ve Hliňáku. Nabídka
na úpravu křižovatky zpracována Židovickou stavební a p. Havelkou. .Plánovany jsou fasády
pohostinství a prodejny. Je nutno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách oslovit stavební
firmy.
Byl zpracován projekt na Dětské hřiště ve Hliňáku. Zastupitelstem rozhodnuto o následujícím
osazení: lavičky 3 ks, houpadla 2 ks, koš 1 ks, sestava se skluzavkou 1 ks, kolotoč 1 ks, trojhrazda 1

ks.
p. Petráček požádal o pronajmutí Hliňáku. Pronájem zastupitelstvem nebyl schválen.
Byla zakoupena propagační brožura obsahující 10 vstupenek do některých pražských divadel. Po
předložení této vstupenky obdrží návštěvník další vstupenku zdarma (Prakticky jedna vstupenka pro
dvě osoby). Vstupenky s programem divadel jsou k dispizici na obecním úřadě.
Dohodnut úklid v obci a vybrání zanešené strouhy za p. Hrudkou v délce cca 50 m. Úklid zajistí p.
Hnízdo se členy sportovního klubu, vybrání strouhy dohodne s p. Havelkou.
Od 4: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.
Zapsal: Kořínek

Tomáš SKRBEK
starosta

