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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 6.9.2012
Přítomni:

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

Omluveni:

p.Bohumil Šturma

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,

p. František Smolík
pí. Helena Prokopová
p. Jaroslav Hnízdo
p. Petr Sládek

schválení programu
2. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
3. Rozbor hospodaření za 1.pol. 2012, čerpání rozpočtu k 31.7.2012
a úpravy rozpočtu
4. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich
činnosti
5. Obnova herních prvků hřiště Hliňák – výsledek výb. řízení, smlouva
6. Fasáda hospoda, prodejna + zastávka směr Kopidlno
7. Prodej obec.pozemků na stavbu rodinného domu – p. .1004, 825/1,
826/6 ( celková výměra 2.657 m2)
8. Pronájem bytu od MAVE a.s a p.Benešem – smlouva
9. Příspěvek MŠ a ZŠ Běchary – darovací smlouva
10. Různé návrhy, připomínky dotazy
11. Usnesení
________________________________________________________________________________

Od 1: Zasedání zastupitelstva obce zahájil a dále řídil starosta obce ing. Tomáš Skrbek. V úvodu
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva je přítomno 8 zastupitelů, takže zasedání je schopno usnášet se ve všech bodech
programu.
Zapisovatelem tohoto jednání navrhl B. Kořínka, ověřovateli H. Prokopovou a R.Trnkovou,
návrhovou komisi ve složení L.Doskočilová, F.Smolík.

Dále předsedající ing. Tomáš Skrbek přítomné seznámil s navrženým programem zasedání,
který byl rozeslán zastupitelům spolu s písemnými materiály. Místostarostou Bedřichem Kořínkem
navrženo rozšíření progranu o návrh “Směrnice obce k zadávání veřejných zakázek mimo režim
zákona”.
O rozšířeném programu nechal starosta hlasovat. Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0,
nehlasoval 0. Návrh byl schválen.
Od rozš. program: Místostarosta Bedřich Kořínek seznámil zastupitelstvo s návrhem “Směrnice
obce pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona” a navrhl návrh schválit. Směrnice je
přílohou zápisu. Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Od 2: Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva a plnění usnesení z
tohoto zasedání. Úkoly z posledního zasedání byly splněny. Do II. změny ÚPO zařazena pouze
změna druhu parcely ve Stříbli a změny navržené a.s. WEGA. Uzavřena slouva o pronájmu bytu s
MAVE a Ondř. Benešem, opraveny kanalizační šachty (p. Škaloud, 2x náves), proveden odchyt
toulavých psů, objednáno vyčištění strouhy za p. Hrudkou.
Od 3: Místostarosta Bedřich Kořínek přednesl Rozbor hospodaření za I. pol. 2012. Rozbor
hospodaření je přílohou zápisu. Informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.7.2012.
Rozpočtované příjmy ve výši 2.503 tis.Kč jsou plněny v částce 1.538 tis. Kč tj. 61,4%, alikvót
58,33%, je předpoklad, že rozpočtované příjmy budou splněny. Rozpočtované výdaje ve výši 2.503
tis. Kč čerpány ve výši 767 tis. Kč tj.30,6 %. Nižší čerpání výdajů způsobeno dosud nezahájením
stavby autobusové zastávky, včetně opravy fasád na prodejně a pohostinství, dosud nezakoupením
nástavců na hydranty, jakož i nerozpuštěním výdajové rezervy. Přednesl návrh rozpočtového
opatření č.4 (je přílohou zápisu).
Od 4: Předseda finančního výboru Jaroslav Hnízdo informoval o činnosti finančního výboru. V
období od posledního zasedání provedena finančním výborem kontrola, Předsedkyně kontrolního
výboru Lucie Doskočivá-Svobodová informovala, že kontrola je naplánována v následujícím
období a o výsledku bude zastupitelstvo informováno na příštím zasedání. O práci kulturní komise
informovala R. Trnková. Dokonce roku proběhnou následující akce: Vítání občánků, adventní
věnce, 22.9.2012 výlet, Mikulášská nadílka, zlatá svatba – Řeháčkovi.
Od 5: Starosta Tomáš Skrbek informoval o výsledku výb.řízení na herní prvky pro dětské hřiště v
Hliňáku. Výzva k podání cenové nabídky, bylo osloveno 7 firem zabývajících se výrobou herních
prvků pro dětská hřiště. Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma TEWIKO. Místostarostou
navržen nákup v částce do 200 tis. Kč, bez DPH. P. Trnkovou navrženo oslovení místních
podnikatelů se žádostí o příspěvek Perseus, Wega, Mave, podnikatelé).
Od 6: Místostarostou Bedřichem Kořínkem byla podána informace o stavu ve výběrovém řízení na
zakázku “Autobusová zastávka”. Cenovou nabídku předložil ing. Havelka a po termínu k podání
nabídek Stavební Židovická. Starosta obce stanovil k otvírání obálek komisi. Ta v protokolu o
otvírání obálek konstatovala splnění podmínek a doporučila cenovou nabídku ing. Havelky ve výši
172.272,- Kč schválit. Na opravu fasád bude vyhlášeno nové výběrové řízení – opakovaná výzva.
Od 7: Starosta informoval zastupitelstvo o ústním dotazu/žádosti Nikoly Trnkové na koupi parcel č.
p. .1004, 825/1, 826/6 ( celková výměra 2.657 m2) na výstavbu rodinného domku. Písemná žádost
nebyla dosud obecnímu úřadu doručena. Vzhledem k ochrannému pásmu vysokého napětí,
svažitosti pozemku, možnosti postavit domek jen v pravé horní části, navrhl cenu odpovídající ceně
pro výpočet daně z nemovitostí t.j. 12,50 Kč za m2. Fr.Smolík upozornil na nutnost vyvěšení
oznámení o prodeji parcel.

Od 8: Starostou obce byly jednotlivým členům zastupitelstva zaslány návrhy nájemnch smluv
uzavřené s MAVE a.s. Jičín a p. Benešem za účelem zajištění bydlení pro rodinu pí. Benešové s
měsíčním nájemným 5.635 Kč. Způsob úhrady nájemného zajistí pracovnice obecního úřadu p.
Košková.
Od 9: Starosta přednesl návrh darovací smlouvy mezi OÚ Vršce a OÚ Běchary jako příspěvek na
provoz mateřské školky pro žáky z Vršců v roce 2012/2013. Dar je navržen ve výši 14.400,- Kč. P.
Doskočilovou navrženo poskytnout finanční dar i pro základní školu Bodlák a Pampeliška,
eventualně další, se žáky z Vršců.
Od 10: Starosta informoval o nastěhování cizinců realitní kanceláří KS Praha do domu po pí.
Benešové. Bylo provedeno napojení WC přímo na kanalizační řád bez předčištění. Navrženo
postavit TOI a zároveň podat na odbor životního prostředí v Jičíně podnět k šetření. Dále starosta
navrhl pro zimní úklid sněhu zakoupení rotačního kartáče STIGA za 33.250 Kč. Navrhl obnovit
cestu vedle sadu p. Zoubka v předpokládaných nákladech 40tis. Kč. Stávající je zavezena (bývalá
černá skládka). O zpracování cenové nebídky požádat SÚS. P. Prokopovou byla přednesena žádost
o příspěvek do knižního fondu, výší případného příspěvku bude určena až po získání dostatku
informací. Starosta informoval o ukončení činnosti kronikáře p. Zábrahy k 31.12.2012. a oslovil
zastupitelé k návrhu nového. Informoval o stavu obce na přípravách do krajských voleb.
Zapisovatelem bude p. Košková, členové komise zatím nestanoveny (p. I. Sládková, A.Hnízdová ?).
P. Smolíkem navrženo osázení prostoru u sochy sv. J.Nepomuckého stejnými stromy jako v
minulosti tj. Akáty – 3 ks. Starostou navrženo zakoupení nových ozdob na vánoční strom.
Místostarostou podána informace o stavu odpracovaných hodin veřejných prací p. Štemberou v
měsíci srpnu.
Od 11: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce. Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zapsal: Kořínek
Tomáš Skrbek
starosta

