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

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vršce – 11.7.2013
Přítomni: pp. Tomáš Skrbek
Bedřich Kořínek
Petr Sládek
pí. Radka Trnková
Helena Prokopová

Program:

František Smolík
Bohumil Šturma
Jaroslav Hnízdo
Lucie Doskočilová

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Informace místostarosty o čerpání rozpočtu k 31.5.2013 a úpravy
rozpočtu
3. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
4. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich
činnosti
5. Prodej obecních pozemků
6. Výsledky výběrového řízení – BUS zastávka MAVE
7. Dodatek smlouvy Židovická stavební - vícepráce
8. Různé návrhy, připomínky, dotazy
- pomoc postiženým obcím
- SÚS – doasfaltování silnice, kanály
-SÚS – opravy vjezdů (Vaňková, Rejmont, Hnízdo)
- stav ÚPO
- zatrubnění strouhy
- stížnost Zemánek
9. Usnesení

Od 1: Zasedání zahájil a řídil starosta p. T. Skrbek. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka,
ověřovatele p. Sládka, pí Prokopovou. Zvolena návrhová komise ve složení pí. Trnková, pí.
Doskočilová. Následně byl program zasedání všemi přítomnými schválen.
Od 2: Místostarosta p. Kořínek informoval o hospodaření obce k 31.5.2013. K tomuto datu
jsou příjmy obce 1 078 tis. Kč, výdaje činí 588 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy činí 490 tis. Kč.
Poměrně velká úspora je zkreslena nezahájením plánovaných prací (fasády na pohostinství a
prodejně, BUS zastávka u MAVE). K použití nových, rozpočtově nezajištěných příjmů k
úhradě nových, rozpočtem nezajištěných příjmů, včetně přesunů ve výdajové části rozpočtu,
bylo provedeno rozpočtové opatření č. 2. Podrobné čerpání rozpočtu k 31.5.2013 a provedené
rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Od 3: Starosta obce p. Skrbek informoval o plnění usnesení od posledního zasedání
zastupitelstva. Koncem května začala fi Židovická s.r.o. s opravou fasád, Rozsah plánovaných
a tím rozpočtovných prácí byl na základě požadavku provozovatelů rozšířen. Tím se cena
oprav zvýšila o cca 76 tis. Kč. Výzva na vybudování autobusové zastávky u MAVE byla

zaslána čtyřem firmám, nabídky zaslal ing. Havelka a Židovická s.r.o. O vybudování
veřejného osvětlení v úseku fara – Hliňák bylo jednáno s fi ELOS Pardubice. Bylo přislíbeno
zpracování nabídky – rozpočtu. Dodatky smlouv s Židovickou s.r.o. o prodloužení termínu
oprav a auditorskou firmou O-Consult byly podepsány.
Ve správní oblasti byl dokončen výběr poplatků za držení psů, ukončena I.etapa výběrú
poplatků za odpad, zpracováno stanovisko obce ke spalovacímu boxu v MAVE (kladné), OÚ
zaujal stanovisko k avizovanému prodeji okálů (OÚ z důvodu vysokých nákladů na opravy,
nemá zájem).
V oblasti údržby obce byly dokončena oprava silnice v úseku Cholenice – Vršce křižovatka,
pokračováno v údržbě obce – sečení veřejných ploch včetně příkopů, vymýceny nálety v
úvozu nad Hliňákem a požární nádrží, opraven vjezd u pí Vaňkové.
V nastávajícím období bude pokračováno na opravě fasád na prodejně a pohostinství,
zastávky u MAVE (dotace + spoluúčast WEGA a MAVE).
V kulturní oblasti je připravován dětský den, sportovním klubem byl zorganizován koncert
skupiny Benefit.
Od 4: Předsedkyně kontrolní komise pí Doskočilová seznámila přítomné s výsledky kontroly.
Předmětem kontroly byly smlouvy uzavřené s Židovickou s.r.o., smlouvy na provoz
kadeřnictví a krejčovství, zpráva o čerpání rozpočtu k 30.4.2013, materiály k dotaci od MAS
na autobusovou zastávku u MAVE, dohoda s panem Rejmontem, smlouva na internet
Comtex Libáň, seznam majitelů psů, návrh smlouvy s firmou (Elos) na osvětlení. Zjištěné
nedostatky:. U smlouvy s Židovickou s.r.o. chyběl dodatek ke smlouvě o posunutí termínu
dokončení fasád k 31.8.2013 ((nebyl předložen), u dokumentace MAS chyběl podpis
odpovědné osoby OÚ. Předsedkyně kulturní komise seznámila s plánovanými akcemi (vítání
občánků, dechovka a Dětský den proběhnou v jeden den 24.8.2013.
Od 5: K záměru obce na prodej obecních pozemků. Zájemci p. Čáslavskému o parcelu č.
932/19 byla po diskuzi navržena cena 1.000 Kč a panu Tomáši Balcárovi za parcely č. 1004,
825/1 a 826/6 cena 50.000 Kč u obou s předkupním právem na tři roky. K záměru obce,
prodeji parcely č. 1/4, doporučil p. Šturma nejdříve vyřešit umístění kontejneru na odpad ze
hřitova a teprve potom stanovit cenu. S návrhem cen souhlasili všichni zastupitelé.
Od 6: Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na BUS zastávku u MAVE.
Výzva k předložení cenové nabídky zaslána 4 firmám (Židovická s.r.o., ing. Jaroslav Havelka,
Kafka – Kohout, stavební centrum Hlušice, Staving spol. s r.o., Valdice). Cenovou nabídku
předložili Židovická s.r.o., ing. Havelka. Komise doporučila fi Židovická s.r.o.K návrhu měl
p. Hnízdo připomínku – rozdílná cena je způsobena mimo jiné různorodostí materiálu.
K tomu p. Kořínek - podle metodiky dodané od MAS je jediným kritériem cena. Starosta
navrhuje z uvedených důvodů smlouvy přehodnotit. Odhlasováno všemi přítomnými.
Od 7: Na základě doporučení nájemců nebytových prostor - prodejny a pohostinství byly
v souvislosti s opravou fasád navrženy další úpravy, které nebyly zakalkulovány do rozpočtu
oprav. Cena těchto prací činí 75 696 Kč. P. Šturmou navrženo zkontrolovat dodatek
rozpočtových prací s původním rozpočtem (duplicita) a teprve následně uzavřít na tyto
vícepráce dodatek. Starostou necháno o návrhu hlasovat. Pro revizi prací všichni zastupitelé.
Od 8: Starostou a místostarostou navržena finanční výpomoc obcím postižených povodněmi,
obci H.Maršov, Svoboda /Úpou po 5 tis. Kč. Dále pí Vaňkové 5 tis. Kč oproti dokladům na
nákup materiálu na opravu následků povodně a pí Holíkové 1 tis. Kč na odběr vzorků vody
(vnik vody z kanalizace do studně). Necháno hlasovat. Pro všichni přítomní.
Starostou navrženo doasfaltování snížené strany silnice v úseku křižovatka – ing. Ptáček
včetně opravy kanálů.Se SÚS projedná p. Smolík.

P. Rejmont žádá seříznutí obrubníku u vjezdu. S fi Židovická zajistí p. Kořínek.
Starosta informoval o průběhu prací na Územním plánu obce. Veřejné projednání je stanoveno
na 15.8.2013.
Zatrubnění strouhy u p. Hrudky navrhl místostarosta z důvodu uvažovaného prodeje
nerealizovat. Rozpočtované prostředky navrhl přesunout na rozšíření úvozu u Hliňáku.
Zároveň bylo starostou navrženo projednat s p. Hrudkou možnost odkoupení (atraktivní
stavební pozemky).
Starosta přednesl stížnost p. Zemánka, kde vlivem ucpaného přepadu rybníku Drápal a
následné povodně došlo ke menší škodě na jeho majetku. Propusť byla vyčištěna, p. Zemánek
nepožaduje náhradu škody.
Starosta seznámil s nabídkou Fi. Židovická s.r.o.na rozšíření úvozu nad Hliňákem. Zároveň
požádal p.Smolíka, aby u SÚS nechal zpracovat tutéž nabídku.
Od 9: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.

Zapsal: Kořínek

Tomáš SKRBEK
starosta

