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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 18.10.2012
Přítomni:

p.Tomáš Skrbek
p.Bedřich Kořínek
p. Jaroslav Hnízdo
p. Petr Sládek

p. František Smolík
pí. Helena Prokopová
pí. Lucie Doskočilová

Omluveni: pí. Radka Trnková
Občané: p. Z. Zoubek, pí. E. Zoubková, pí. Vl. Šturmová, pí. Bílková, pí Košková
Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
3. Čerpání rozpočtu k 30.9.2012 a úpravy rozpočtu
4. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich činnosti
5. Obecně závazná vyhláška – poplatek za odvoz komunálního odpadu
6. Příprava inventury majetku
7. Návrhy akcí do rozpočtu pro rok 2013
8. Fasáda hospoda, krám + zastávka směr Kopidlno – stav prací
9. Prodej obec.pozemků na stavbu rodinného domu – p.č.1004, 825/1,
826/6 ( celková výměra 2.657 m2)
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, ověřovatele p. P. Sládka a p. Boh.Šturmu,
návrhovou komisi ve složení p. Fr. Smolíka a pí. L. Doskočilovou.

.
Dále předsedající ing. Tomáš Skrbek přítomné seznámil s navrženým programem zasedání,
který byl rozeslán zastupitelům spolu s písemnými materiály. Vzhledem k účasti občanů a jejich
podnětu navrhl rozšíření progranu o “Stavu prací v návrhu II. Změny územního plánu obce”.
Od rozš.: Starosta p.T. Skrbek seznámil přítomné s aktuálním stavem prací včetně následného
postupu “II. Změny územního plánu obce”. Konstatoval, že tato změna byla vyvolána požadavkem
fi. Wega, která požaduje změnu ve funkčním využití pozemků v jejich vlastnictví. V současné době
se zůčastněné subjekty vyjadřují k návrhu, poté se jejich připomínky zapracují do návrhu, následuje
schválení zastupitelstvem a následně možnost jednotlivých stran k odvolání. p. Z. Zoubek společně
s přítomnými občany požaduje u sportoviště v Hliňáku změnu návrhu názvu ve funkčním využití ze
“Sportoviště s možností hudební produkce” odstranění hudební produkce. Starosta vzal jejich
připomínku na vědomí a přislíbil, že bude brán v potaz při přípravě finálního zadání 2.změny ÚPO.
pí. Zoubková prohlásila, že pracuje na tři směny a vadí ji hluk z hudební produkce – nemůže se
vyspat. Starosta konstatoval, že s akcemi pořádanými v tomto roce byli občané seznámeni a na
jejich popud omezeny na minimum. Proběhlo jenom několik akcí, se kterými Zoubkovi souhlasili,
mimo jedné soukromé. Pí. Doskočilová navrhla pořádat v budoucnosti, jen akce které budou
odsouhlaseny zastupitelstvem obce na zasedání obecního zastupitelstva
Od 2: Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva a plnění usnesení z
tohoto zasedání. Úkoly z posledního zasedání byly splněny. Na požádání byla SÚS zpracována
cenová nabídka na obnovení části polní cesty z Hliňáku a následně cesta podle sadu p. Zoubka
obnovena. V současné době je realizována akce “Autobusová zastávka” a “Dětské hřiště – obnova
herních prvků”.U akce “Fasády prodejna a Pohostinství” proběhlo opakované výběrové řízení, v
zakázkovém řízení uspěla fi “Židovická”. Pro předškolní a školní zařízení, která navštěvují žáci z
Vršců, byly vypracovány darovací smlouvy, jako příspěvek na provoz. Byly osloveni místní firmy o
příspěvek na nákup dětských proků na hřiště. P. Ptáček přislíbil 10 tis. Kč, Perseus 30 tis. Kč, Mave
20 tis. Kč, p. Hnízdo 2 tis. Kč. Vyjádření k územnímu plánu budou postoupena zpracovávajícímu
projektovému ateliéru REGIO. Obec zajistila pořádání voleb do krajského zastupitelstva.
Vyčištěním strouhy pod p. Hrudkou byla pověřena fi. p. Havelky. Toulaví psi byli dodány do útulku.
Byl přistaven kontejner na odpad a proveden sběr nebezpečného odpadu.
Od 3: Místostarosta Bedřich Kořínek přednesl Rozbor hospodaření k 30.9.2012. Rozbor
hospodaření je přílohou zápisu. Rozpočtované příjmy ve výši 2.503 tis.Kč jsou plněny v částce
1.940 tis. Kč tj. 77,58%, alikvót 75%, je předpoklad, že rozpočtované příjmy budou splněny.
Rozpočtované výdaje ve výši 2.503 tis. Kč čerpány ve výši 1.0397 tis. Kč tj.41,5 %. 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.5 (je přílohou zápisu), kterým bylo provedeno navýšení
příjmů a výdajů a provedeny přesuny ve výdajové části rozpočtu..
Od 4: Předsedkyně kontrolního výboru Lucie Doskočivá-Svobodová informovala o provedené
kontrole zaměřené plnění usnesení zastupitelstva v období červen – září 2012 se zaměřením na
smlouvy (p. Beneš - nájemní smlouva, MAVE – nájemní smlouva, REGIO – smlova o dílo,
TEWIKO – smlouva o dílo, Ing. Havelka – smlouva o dílo). Smlouva s fi TEWIKO nebyla
předložena celá, smlouva s ing. Havelkou byla starostou vrácena k přepracování. Obojí bude
předmětem příštího zasedání kontrolního výboru.
O práci kulturní komise informoval starosta obce. Proběhlo vítání občánků, zlatá svatba –
Řeháčkovi, sportovní klub uspořádal výlet, připravuje se posvícenská zábava.
Od 5: Místostarostou Bedřichem Kořínkem byl zpracován návrh Obecně závazné vyhlášky o

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Návrh byl zaslán k prostudování a případnému doplnění a
změnám všem zastupitelům. Starosta T. Skrbek navrh ponechat poplatek za odpad ve stejné výši
jeko v minulém roce, tj. 450 Kč u trvale žijící osoby, chaty, chalupy. Návrh vyhlášky včetně
navrženého poplatku byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Od 6: Místostarosta B. Kořínek seznámil zastupitele s Plánem inventarizace k 31.12.2012, složením
jednotlivých komisí a jejich činností. Plán inventur je přílohou zápisu. V souvislosti s inventurami
navrhl vyřadit z evidence majetku hrací prvky na dětském hřišti, které jsou prohnilé. Jedná se o
pyramidu BRUMDA v pořizovací ceně 5.800 Kč (inv.číslo I.d/10), šplhací stěnu v pořizovací ceně
9.900 Kč (inv.číslo I.d/11), prolézačka Z v pořizovací ceně 10.900 Kč (inv.číslo I.d/12) a šplhací
věž v pořizovací ceně 19.200 Kč (inv.číslo I.d/13). Návrh byl schválem všemi přítomnými
zastupiteli. Starostou bylo doporučeno připravit k vyřazení další poškozený majetek, který nejde
opravit.
Od 7: Návrhy akcí do rozpočtu pro rok 2013:
−

Oprava hydrantů (starosta navrhl prověření funkčnosti stávajícího stavu, p. F.Smolík navrhne
způsob jejich opravy)

−

pí. Doskočilovou navrhnuto zpracovat info tabuli o obci a umístit ji ke zvonici

−

pí. Koškovou vybudování nové autobusové zastávky u MAVE, osvětlení nad p. Štučkou

−

p. Hnízdem oprava plotu u pomníku padlých

−

p. Sládkem zakoupení nových židlí, stolú a oprava podlahy v pohostinství

−

p. Šturmou obnova veřejného osvětlení (spínání pomocí čidla)

−

p. Skrbek pokračování ve zvelebení obce v prostoru před OU, přeložení chodníků od prodejny
směrem k MAVE,

−

p. Kořínek zatrubnění kanalizace na pozemku p. Hrudky

Od 8: Místostarosta informoval o výběrových řízeních na akcích „Autobusová zastávka“ a „Fasády
prodejna a pohostinství“. Ve výběrovém řízení u akce „Autobusová zastávka uspěla fi Ing. Havelka.
Akce je před dokončením. Ve výběrovém řízení u akce „Fasády prodejna a pohostinství“ uspěla
stavební fi Židovická. Vzledem k posunu prací vlivem výběrového řízení a nemožnosti provádět
některé stavební práce v zimním období byl posunut termín ukončení prací na 30. květen 2013.
Cena oprav je kalkulována ve výši 408 tis. Kč.
Pí. Doskočilová sdělila, že zajistí návrh barev fasád prodejny a pohostinství.
Od 9: K informaci o odprodeji obec.pozemků na stavbu rodinného domu – p.č.1004, 825/1, 826/6
(celková výměra 2.657 m2) starosta sdělil, že žadatel dosud nepředložil žádost. Dále informoval o
žádosti p. Doskočila k zakoupení pozemku mezi farou a hřbitovem na výstavbu rodinného domu.
Doporučil p. Doskočilovi zjistit v souvislosti s výstavbou rozsah omezení. Oznámil projednání
žádosti na příštím zasedání.

Od 10: Starosta informoval o předpokládané výpovědi ze spořícího účtu v dubnu příštího roku za
předpokladu, že vlivem nevyčerpaných finančních prostředků na běžném účtu bude po propočtu
výdajů do konce roku (zajistí místostarosta), založen spořící účet ve výši 500 tis. Kč. Sdělil, že:
−

vhodnou osobu na kronikáře se nepodařilo zajistit,

−

Okresní knihovna V.Čtvrtka požádala obec o příspěvek ve výši 20 Kč na obyvatele

trvale žijícího v obci k 1.1.2013. Tuto žádost doporučuje akceptovat. O žádosti nechal hlasovat.
Odsouhlaseno všemi přítomnými.
P. Šturma informoval o ústní žádosti pí. Tomsové o pomoci při opravě pumpy (ůhradu za svaření
stojanu). Starostou bylo doporučeno zjistit částku.
Vzhledem k nepořádku u kontejnerů na odpad (přeplněné, dlouhá lhůta odvozu) , navrhla pí.
Košková odvoz PET lahví a papíru místní fi WEGA Recycling.
Od 11: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.
Zapsal: Kořínek

Tomáš Skrbek
starosta

