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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vršce – 27.6.2014
Přítomni: pp. Tomáš Skrbek
Bedřich Kořínek
Jaroslav Hnízdo
Radka Trnková

František Smolík
Petr Sládek
pí Lucie Doskočilová

Omluveni: pí Helena Prokopová, Bohumil Šturma
Přítomni občané: pp. Doskočil, Soukup, Drahoňovský, Podolský, Smolík, pí Košková, Kořínková

Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatel ů, volba návrhové komise,
schválení programu.
2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2013 – závěrečný účet., audit.
3. Účetní závěrka 2013.
4. Informace místostarosty o čerpání rozpočtu k 31.5.2014, rozbor hospodaření
obce k 31.3.2014 a úpravy rozpočtu.
5. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
6. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich činnosti
7. Smlouva s MAVE – věcné břemeno p.č. 822/2, 822/32, 822/33
8. Smlouva s firmou Židovická s.r.o. – oprava zadního vchodu pohostinství
9. MAS Otevřené zahrady Jičínska – souhlas se zařazením obce do Strategie
10. Různé
11. Usnesení
Od 1: Zasedání zahájil a řídil starosta p. T. Skrbek.. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka,

ověřovatele p. Sládka a pí Trnkovou. Zvolena návrhová komise ve složení pí. Doskočilová
a p. Hnízdo. Na základě návrhu pí Doskočilové byl program rozšířen o bod „ Snížení počtu
členů zastupitelstva“. Následně byl program zasedání všemi přítomnými schválen.
Od 2: Místostarosta p. Kořínek přednesl závěrečný účet – zprávu o hospodaření obce Vršce
za rok 2013. Závěrečný účet je přílohou zápisu. Poté seznámil s výsledkem přezkoumání
hospodaření obce – auditem provedeném firmou O – Consult, s.r.o. z Liberce. Auditor
nezjistil žádnou skutečnost, která by vedla auditora k přesvědčení, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření. Zpráva auditora je přílohou zápisu.
Od 3: Dále místostarosta seznámil přítomné s účetní závěrkou roku 2013 tj. rozvahou,
výkazem zisku a ztráty a přílohou k rozvaze. Výsledek hospodaření činí 359.434,64 Kč.
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k rozvaze jsou obsaženy ve zprávě auditora, která je
přílohou zápisu.
Od 4: P. Kořínek přečetl rozbor hospodaření za I/IV. Roku, informoval o čerpání rozpočtu
k 31.5.2014 a v důsledku nepředvídaných příjmů a výdajů navrhl rozpočtové opatření. Vše je
součástí zápisu.

Od 5: Starosta obce p. Skrbek informoval o plnění usnesení a o činnosti OÚ od posledního
zasedání zastupitelstva.
Plnění usnesení:
- Parcela č.p. 1/5 – vyměřena
- MAVE jednalo s obcí o zřízení služebnosti inženýrských sítí (vodovodní přípojky a septiku na
pozemcích obce). Za tím účelem předložilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Žádost byla
starostou MAVE vrácena z důvodu nejasnosti uvedených v návrhu smlouvy. O zřízení věcného
břemene hlasováno. Zřízení věcného břemene pro p.č.822/33, 822/2, 822/32 odhlasováno
všemi přítomnými.
- Využití zastávky BUS. Zastupitelstvo rozhodlo o využití staré BUS zastávky jako Otevřený
veřejný prostor pro prezentaci obce.

- V souběhu s jednáním o odkoupení nemovitosti od p. Hrudky uvažuje Wega o koupi části
okálů od Mave. Nabízí se možnost odkoupení jednoho vchodu pro sociálně slabé občany
obce.
- Wega nabídla obci do vlastnictví vodovodní přípojku. Za tím účelem bude nutné zpracovat
darovací smlouvu.
Činnost OU v oblasti správní:
- Proběhly volby do Evropského parlamentu, provedeno vyúčtování těchto nákladů
- Ukončen audit hospodaření obce za rok 2013
-

Provedena závěrečná kontrola dotace SZIF na autobusovou zastávku – vyplacena
částka 113.832 Kč

-

Proveden výběr poplatků za odpad a ze psů

-

Zpracován výkaz EKOKOM

-

Za účelem prodloužení výjimky (povinnosti vybudování čističky odpadních vod)
Proveden rozbor odpadních vod.

-

Projekty do MAS OZJ – zaslány projekty dle SWOT

-

Proběhlo několik jednání s WEGA Recycling
.

Činnost v oblasti údržby obce:
-

Firmou Agroprojekce Litomyšl zpracováván projekt na revitalizaci rybníka Drával
včetně okolní kanalizace

-

Průběžně prováděno sekání trávy na pozemcích obce včetně příkopů

-

Probíhá vymýcení náletu za hospodou

-

Zahájena oprava komunikace Vršce - Běchary

-

Likvidována černá skládka v zatáčce a Koši

-

Likvidována skládka u p. Runčíka

-

Opravena cesta v úseku fara – Hliňák

-

Rozšířen úvoz nad Hliňákem,

-

Vybudováno stání pro kontejnery u hřbitova

-

Plánované akce:

-

Úprava u pomníku padlých

-

Oprava zadního vchodu u hospody

-

Činnost v kulturní komise :

-

Dětský maškarní,

-

Dětský den,

-

Vítání občánků

-

Vepřové hody

-

Koncert skupiny Benefit

Od 6: Předseda finančního výboru p. Hnízdo informoval o provedené kontrole dne 25.6.
2014. Pokladní hotovost činí 27.950 Kč, na běžném účtu je 2.385.420,90 Kč, spořících účtech
celkem 1.500.000 Kč, účtu ČNB 217.494,16 Kč.Z pohledávek není dosud uhrazena částka
2.500 Kč za odpad (Šťástkovi). Pí Doskočilová přednesla zprávu o provedené revizní
kontrole. Zpráva je součástí zápisu. Pí Trnková informovala o proběhlých kulturních akcích
(životní jubilea, maškarní ples, čarodějnice, vítání občánků) včetně plánu kulturních akcí.
Od 7 : Starosta přednesl žádost MAVE a.s o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí. Jedná se o zajištění služebnosti k těmto zařízením:
1.
Inženýrská síť – vodovodní vedení „vodovod“ – za účelem zajištění dodávek vody
do nemovitostí na stavební parcele č. 186 o výměře 157 m2, kde stojí stavba – budova
č.p. 102 – objekt k bydlení, č. 187 o výměře 158 m2, kde stojí stavba – budova č.p. 101 –
objekt k bydlení, č. 189 o výměře 157 m2, kde stojí stavba – budova č.p. 100 – objekt
k bydlení včetně pozemkové parcely č. 780/1 o výměře 2 538 m2 nacházejícím se
v katastrálním území Vršce, na LV č. 227
2.
Inženýrskou síť – kanalizační vedení včetně kanalizační jímky „kanalizace“ – za
účelem zajištění odvodu odpadů z nemovitostí dle předcházejícího bodu č. 1.
Konstatoval, že návrh smlouvy na zřízení služebnosti inženýrských sítí není specifikován
a neodpovídá požadavkům uvedených v žádosti.
Od 8: Starosta informoval o cenové nabídce stavební společnosti Židovická na opravu
zadního vchodu do hospody v ceně 72.468 Kč. Nabídka odsouhlasena všemi přítomnými
zastupiteli.
Od 9: Starosta informoval o projektu – Strategii Místní akční skupiny Otevřené zahrady
Jičínska komunitně vedeného místního rozvoje území na období let 2014 – 2020. Realizace
projektu na správním území obce by mimo jiné umožnila realizaci nákladného projektu
Revitalizaci rybníka Drápal včetně kanalizace. O realizaci Strategie nechal hlasovat.
Schváleno všemi přítomnými.
Vložený bod: Návrh pí. Doskočilové, snížení počtu zastupitelstva z 9 na 7 členů. Necháno
hlasovat: Pro: Kořínek, Skrbek, Doskočilová. Proti: Smolík, Hnízdo, Trnková, Sládek. Návrh
neschválen.

Od 10: Starosta informoval:
-

O žádosti p. Holmana o odkup části pozemku p.č. 1/5

-

Žádosti p. Hnízda na navýšení příspěvku na elektřinu a odpuštění nájmu pro místní
obchod

-

Nabídce firmy Galileo na web. stránky obce

-

Žádost p. Petra Sládka ml. o obecní byt

Místostarosta navrhl:
odvodnit část pozemku o protipožární nádrže. Navrženo požádat o zpracování cenové
nabídky.
- Z důvodu údržby obecních pozemků po odstranění náletu dřevin zakoupit výkonný
motorový postřikovač (SOLO cena 15.750 Kč).
-

Od 11 : Návrhovou komisí přečteno usnesení. Usnesení odsouhlasili všichni přítomní
zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední desce.
Zapsal: Kořínek
Tomáš Skrbek - starosta

