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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 28.3.2013
Přítomni: p. Tomáš SKRBEK
p. František SMOLÍK
pí. Helena PROKOPOVÁ
pí. Radka TRNKOVÁ
pí. Martina Košková

p. Bedřich KOŘÍNEK
p. Jaroslav HNÍZDO
p. Bohumil ŠTURMA
p. Petr SLÁDEK

Omluveni: pí. Lucie DOSKOČILOVÁ
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise, schválení
programu
2. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
3. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich činnosti
4. Informace místostarosty o čerpání rozpočtu k 28.2.2013 a úpravy rozpočtu
5. Zpráva Policie ČR
6. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví, knihovna)
7. 2.změna Územního plánu obce- informace starosty
8. Dotace – aktuální stav + výběrové řízení
9.Různé návrhy, připomínky, dotazy
− žádost o odkop obecních pozemků
− spořící účty – výpověď
− fasáda na pohostinství – výběr barvy
− nákup notebook
10. 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. Sládka a pí. Prokopovou,
návrhovou komisi ve složení pí.Trnková, p.Hnízdo.
Dále předsedající ing. Tomáš Skrbek přítomné seznámil s navrženým programem zasedání,
který byl zastupitelům rozeslán. Doporučil rozšížení programu o informaci o výsledku hospodaření
za rok 2012 a inventarizační zprávu za minulý rok. O programu včetně jeho doplnění nechal
hlasovat. Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
Od rozš.: Místostarosta Bedřich Kořínek informoval o výsledku hospodaření obce v minulém roce,
posledním provedeném rozpočtovém opatření č. 7 a seznámil s inventarizační zprávou. Zpráva o
výsledku hospodaření ze rok 2012, rozpočtové opatření č.7 a inventarizační zpráva jsou přílohou
zápisu.
Od 2: Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva a plnění usnesení z
tohoto zasedání:
Činnost v oblasti správní:
-žádost o dotaci od Královéhradeckého kraje z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků byla

zamítnuta,
-s jednatelem fi WEGA projednán odvoz PET lahví, v současné době nelze realizovat z důvodu
uzavřených smluvních závazků,
-byl připraven odprodej obecních pozemků,
-nabídku na odkoupení lesa majitel (pí Brožová) neakceptovala,
-termín konání koncertu Benefit dosud nestanoven
Činnost v oblasti správní:
-provedeno odeslání zadání 2.změny územního plánu obce, dne 13.3.2013 proběhlo veřejné
projednání návrhu 2.změny ÚPO,
-zpracováno a FÚ doručeno daňové přiznání obce za rok 2012,
-k zajištění provozu služeb kadeřnictví a krejčovství zpracovány s provozovateli smlouvy,
-zorganizovány prezidentské volby,
-proveden odběr vzorků odpadních vod, zpracován výkaz za rok 2012, podána žádost o prodloužení
vyjímky k vypouštění odpadních vod,
-připraveny podklady k žádosti o dotaci od MAS Otevřené zahrady Jičínska včetně obhajoby,
-fi Comtex Libáň instaluje na bytovky internetový vysílač, smlouva o připojení internetu na OÚ
zdarma končí,
-OSSZ provedena kontrola podkladů za poslední tři roky – bez nedostatků,
-na FÚ podáno daňové přiznání,
-zahájeno řízení o trvalém pobytu p. M.Štučky, převod na čp. 91,
-vyhotoven výkaz odpadu – tabulky Ekokom,
-probíhá výběr poplatků za odpad a ze psů,
-proběhl audit hospodaření za rok 2012,
-u ČNB založen účet na dotace od krajského úřadu
-proběhla inventarizace majetku obce, bez nedostatků,
-p.Štemberovi zaslána výzva k vrácení zapůjčeného nářadí
Činnost v oblasti údržby obce:
-průběžně prováděn úklid sněhu, stížnost p. Sakaře na nevyhrnutou cestu řešena se zástupci MAVE,
Plánované akce:
-fasáda na prodejně a pohostinství bude zahájena po ukončení zimního počasí,
-na autobusovou zastávku u MAVE bude vyhlášeno výběrové řízení,
Činnost kulturní komise:
-uspořádán obecní ples, dětské maškarní odpoledne, sportovním klubem maškarní ples.
Od 3: Předseda finančního výboru Jaroslav Hnízdo informoval o činnosti finančního výboru. V
období od posledního zasedání provedena finančním výborem kontrola 15.3.2013.Pokladní
hotovost činila 23.817 Kč, zůstatek na běžném účtu 2.123.662 Kč, zůstatky na spořících účtech 3 x
500.000 Kč, faktury jsou placeny včas.
Starosta přečetl zprávu kontrolního výboru. Provedena kontrola smluv z minulého období,
darovacích smluv, rozbor hospodaření obce za rok 2012, inventarizace majetku obce včetně
vyřazeného a navyužívaného majetku, návrh smlouvy s Židovickou stavební. Nedostatky nebyly
zjištěny.
O práci kulturní komise informovala R.Trnková. Uspořádán obecní ples, dětské maškarní
odpoledne, maškarní ples. Je připravováno vítání občánků.
Od 4: Místostarosta informoval o čerpání rozpočtu k 28.2.2013. Dosažené příjmy jsou tvořeny
výnosy z daní. Jejich výše odpovídá hodnocenému období. Výdaje byly čerpány na činnost státní
správy, zimní údržbu, vybavení provozovny kadeřnictví, kulturní akce a školní zařízení (příspěvek
na žáky).
Od 5: Starostou přednesena zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci. V loňském roce
bylo v obci spácháno 5 přečinů a 7 přestupků. Bezpečnostní situace v obci je hodnocena jako

klidná.
Od 6: Starosta T .Skrbek informoval o uzavření smlouvy na pronájem kadeřnictví se sl. Bodyovou,
které bude otevřeno každé pondělí odpoledne. Po zájmu o provoz služby krejčovství pí. Kopalovou,
jí byla nabídnuta místnost knihovny a následnědně s ní uzavřena smlouva na pronájem k výkonu
této služby. Cena za pronájmy byla stanovena ve výši 500 Kč/rok.
Od 7: Starosta T. Skrbek informoval o veřejném projednání 2. změny územního plánu obce, které
proběhlo na obecním úřadě dne 13.3.2013. Jednotlivý účastníci neměli k návrhu připomínek.
Od 8: Starosta informoval o aktuálním stavu dotace na úpravu veřejných prostranství a veřejné
zeleně v Programu obnovy venkova a MAS Otevřené zahrady Jičínska. Žádost o dotaci od
Královéhradeckého kraje byla z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků zamítnuta. Žádost o
dotaci od MAS Otevřené zahrady Jičínska na BUS zastávku u MAVE vyla odsouhlasena ve výši
113.832 Kč. Spoluúčast ve výši 20.000 Kč přislíbila WEGA a 8.000 Kč MAVE.
Od 9:
− pp. Čáslavský, Doskočil a Balcar předložili žádosti na odkoupení obecních pozemků. Jedná se
o parcely č. 932/19 (26 m2), č.12 (629m2), č.1/4 (1199 m2), č. 1004 (1632 m2), č.825/1 (129
m2) a 826/6 (896 m2). P. Hnízdo navrhl u p. Čáslavského cenu 100 Kč/m2. Pro odprodej
hlasovali všichni přítomní zastupitele.
−

projednána barva fasády na pohostinství a prodejně. Zastupiteli byla vybrána barva HISTORY
3127.

- k práci místostarosty v návaznosti na nové internetové připojení OÚ navrhl starosta nákup
notebooku. P. Sládkem byla navržen nákup do 15 tis. Kč. Všemi zatupiteli byl nákup
odsouhlasen.
−

u spořícího účtu s půlroční výpovědní dobou byla projednána výpověď. Pro výpověď hlasovali
všichni zastupitelé.

−

pí. Trnková požádala o příspěvek 1000 Kč pro Volanické mažoretky. Příspěvek byl všemi
přítomnými zastupiteli schválen.

−

p. Šturma informoval o školení hasičů a zároveň připomněl zákaz vypalování staré trávy.

−

p. Hnízdo navrhl pokácení náletu v úvozu nad Hliňákem. Práci na dohodu provede p. Rejmont.

Od 10: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.

Zapsal: Kořínek

