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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 12.9.2013
Přítomni: pp. Tomáš Skrbek
Bedřich Kořínek
Petr Sládek

František Smolík
Bohumil Šturma
Jaroslav Hnízdo

Omluveni:

Lucie Doskočilová

píí. Radka Trnková

Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatel ů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Informace místostarosty o čerpání rozpočtu k 31.7.2013 a úpravy rozpočtu a
jeho plnění za 1.polovinu 2013
3. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
4. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich činnosti
5. Smlouva s ČEZ – úprava cen
6. Oprava veřejného osvětlení – firma ELOS – smlouva
7. Informace místostarosty – akce fasády pohostinství, obchod – celkové náklady
akce + dodatek smlouvy (vícepráce)
8. 2.Změna ÚPO – zpracované zadání
9. Různé návrhy, připomínky dotazy
- volby do PS 2013
- SÚS – doasfaltování silnice, kanály – cen.nabídka
- SÚS – úvoz – cen.nabídka
- nákup sněhové frézy
- odvoz nebezpečného odpadu
- informace k prodeji obecních pozemků
- rozpočet 2014 – plán akcí + plán akcí Hliňák
- dotace – podpis Dohody o přidělení dotace se SZIF
- děkovný dopis sponzorům dětského hřiště
- Zpívání v kostele – loutkové divadlo
10. 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 F. Smolík, J.
Hnízdo, Následně byl program zasedání všemi přítomnými schválen.
Od 2: Místostarosta p. Kořínek informoval o hospodaření obce k 31.7.2013. K tomuto datu
jsou příjmy obce 1 746 tis. Kč, výdaje činí 852 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy činí 894 tis. Kč.
Poměrně velká úspora je zkreslena nevyfakturováním fasád na hospodě a prodejně (v té době
nebyly práce ukončeny), nezahájením opravy autobusové zastávky u MAVE, rozšíření cesty
nad Hliňákem a osvětlení od zvonice ke Hliňáku. K použití nových, rozpočtově nezajištěných
příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, včetně přesunů ve výdajové části

rozpočtu, bylo provedeno rozpočtové opatření č. 3. Podrobné čerpání rozpočtu k 31.7.2013 a
provedené rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Přednesl zprávu o hospodaření obce za I.pololetí roku 2013. Zpráva je přílohou zápisu.
Od 3: Starosta obce p. Skrbek informoval o plnění usnesení od posledního zasedání
zastupitelstva. Smlouva na prodej obecního pozemku byla p. Čáslavskému zaslána. P.Balcár
od zakoupení pozemku odstoupil. Jednotlivé výkony u víceprací byly s firmou Židovická
projednány včetně výkonů, které oproti rozpočtu provedeny nebyly. Vše je zohledněno v
dodatku rozpočtu – dodatku částečné fakturace. Nabídka na akci BUS čekárna u MAVE od
Židovické byla rozšířena o náklady na zámkovou dlažbu v okolí čekárny. Pan F. Smolík
předložil nabídku SÚS na úpravu úvozu nad Hliňákem. P. Hrudka byl seznámen se zájmem
obce na koupi pozemků (zahrady a louky) s ev. rozšířením o přilehlé budovy. Jako
nejvhodnější místo na odpad u hřbitova se jeví plocha za zadním vchodem. Pozemek však je
ve správě pozemkového fondu. Byl podepsán dodatek smlouvy s Židovickou na posunutí
termínu dokončení oprav fasád a fi O-Consult, auditu hospodaření obce. Obcím Horní Maršov
a Svoboda nad Úpou zaslán příspěvek na odstranění následku povodní a sepsána darovací
smlouva. Příspěvek na odstranění škod povodně rovněž převzala pí Vaňková a Holíková.
Od 4: Předseda finančního výboru p. Hnízdo informoval o provedené kontrole ze dne
6.9.2013. K tomuto datu je na běžném účtu 2.325.042,45 Kč, pokladní hotovost činí 8.384
Kč. Jednotlivé faktury byly likvidovány v době splatnosti.
Pí Prokopová informovala o kulturních akcích. Koncem července byl uspořádán Dětský den,
Hasiči mají v úmyslu uspořádat zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic, je plánována
posvícenská zábava, pro děti mikulášská nadílka, pro ženy výroba adventních věnců, vánoční
zpívání v kostele, uvažuje se o dvoudenním zájezdu na Jižní Moravu.
Od 5: Starosta informoval o zavřené smlouvě s ČEZ. Na jejím základě dojde do konce roku
k úspoře výdajů na elektrickou energii ve výši cca 6 tis. Kč.
.
Od 6: Místostarosta informoval o opravě veřejného osvětlení v úseku fara – Hliňák. Na
opravu veřejného osvětlení byla odeslána objednávka firmě ELOS s.r.o Valdice. Zhotovitel
vyčíslil výši oprav v částce cca 100 tis. Kč. V souvislosti s přípravou osvětlení byl odstraněn
nálet podél cesty včetně posečení trávy. V současné době je po celém úseku položen kabel.
Od 7: Místostarosta p. Kořínek informoval o nákladech na akci fasády prodejna a
pohostinství. Původní rozpočet na prodejně činil 186.806 Kč včetně 10% rezervy bez DPH.
Rozpočet zahrnoval výměnu oken, opravu schodů, vchodu, soklu, provedení fasád. Rozpočet
na hospodě činil 153.215 Kč včetně 10% rezervy bez DPH. V původním rozpočtu bylo
zahrnuto zazdění dveří na verandě, oprava schodů, ubourání rampy včetně zazdění dveří,
oprava římsy, soklu, skluzu do sklepa, fasáda. V průběhu akce došlo k následujícím změnám
prací: Nebylo provedeno zazdění dveří na verandě, zhotovení poklopu s rámem u skluzu do
sklepa, zazdění dveří u rampy. Navíc přibylo zhotovení rampy, škrabáku, zahrádky před
hospodou, protažení soklu, nátěry oken, parapetů, nové parapety na prodejně, zábradlí.
Dodatečné změny stály 83.386 Kč bez DPH. Celkem prodejna a hospoda stála 512.322 Kč
(včetně DPH).
Od 8: Starosta T.Skrbek informoval o postupu prací u Změny č. 2 územního plánu obce.
Zadání ÚPO spěje do závěrečné fáze. Z průběhu řízení vyplynulo, že ZMĚNA Č. 2 není v

rozporu se stavebním zákonem a s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona
(není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona). Na
základě toho se předkládá zastupitelstvu obce Vršce návrh na vydání ZMĚNY Č. 2 ÚPO
VRŠCE formou opatření obecné povahy.
Od 9: Starosta seznámil zastupitelstvo
• s postupem prací u mimořádných voleb do PS uspořádaných ve dnech 25-26.10.2013,
• požadavkem obce na doasfaltování okraje silnice v úseku křižovatka – kostel včetně
opravy kanálů,
• nabídkami SÚS a Židovické na rozšíření cesty v úvozu nad Hliňákem. Výhodnější
cenovou nabídku předložila Židovická,
• záměru obce na nákup sněhové frézy v ceně cca 20.500 Kč,
• sběru a odvozu nebezpečného odpadu v říjnu 2013,
• s Dohodou o přidělení dotace ze SZIF,
• záměru obce – zaslání děkovných dopisů sponzorům dětského hřiště,
• informaci p. Němečka ohledně stavu mostku u vodárny,
• požadavkem nájemce hospody na opravu zadního vstupu. Bylo projednáno s fi
Židovická, která opravu provede,
• na předzahrádku u hospody byla navrhnuta sedací sestava „Zahradní sestava Hospoda
silná“, přítomnými zastupiteli odsouhlaseny 2 ks, úhrada z rozpočtu obce,
• nákupem chladícího zařízení na akce pořádané ve Hliňáku (15.500 Kč),
• součástí vánočního zpívání v kostele bude loutkové divadlo. Náklady s tím spojené ve
výši 5 tis. Kč navrhuje uhradit z prostředků obce.
Požádal jednotliví zastupitele o předložení návrhu na rozpočet pro rok 2014, sestavení
návrhu akcí uspořádaných ve Hliňáku.
P. Šturma navrhl projednat opravu chodníků v úseku od křižovatky k cihelně s p.
Krátkým. Informoval o stížnostech občanů okolních vesnic na chování děti a rodičů
Šťástkových, nutnosti posečení strouhy u bývalého prvního úvozu, návrhu – objednání 2 ks
hydrantů.
Místostarosta seznámil zastupitele se „Směrnicí k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného
k prodeji“. Směrnice se týká případného prodeje nemovitostí, majetkové účasti, věcí
movitých, staveb, kulturních předmětů, sbírek, pohledávek, drobného dlouhodobého majetku,
a majetku vloženého do DSO. Směrnice byla schválena všemi přítomnými zastupiteli.
Od 10: Návrhovou komisí přečteno usnesení. Usnesení odsouhlasili všichni přítomní
zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední desce.
Zapsal: Kořínek
Tomáš Skrbek
starosta

