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

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vršce – 31.5.2013
Přítomni: pp. Tomáš Skrbek
František Smolík
Bedřich Kořínek
Bohumil Šturma
Petr Sládek
Jaroslav Hnízdo
pí. Radka Trnková
Omluveni: pí. Lucie Doskočilová, pí Helena Prokopová
_______________________________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů, volba návrhové komise,
schválení programu
2. Analýza SWOT – MAS Otevřené zahrady Jičínska
3. Zpráva o hospodaření obce v roce 2012 – závěrečný účet, výsledek auditu
4. Účetní závěrka 2012
5. Informace místostarosty o čerpání rozpočtu k 30.4.2013 a úpravy rozpočtu,
rozbor hospodaření za 1. čtvrtl. 2013
6. Informace starosty o činnosti OÚ a plnění usnesení
7. Informace finančního, kontrolního výboru a kulturní komise o jejich činnosti
8. Různé návrhy, připomínky, dotazy
9. Usnesení

Od 1: Zasedání zahájil a řídil starosta. Zapisovatelem jmenoval B. Kořínka, ověřovatele
B. Šturmu a P. Sládka. Zvolena návrhová komise ve složení J. Hnízdo a R.Trnková.
Následně byl program zasedání všemi přítomnými schválen.
Od 2: Pí. Šmejcová z MAS (místní akční skupina Otevřených zahrad Jičínska) informovala strategii
do roku 2020. Účelem je získat finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova. V každé obci je zpracována analýza názorů občanů na život na vesnici (spokojenost a
coby se mělo udělat). Analýza bude zpracována do strategie Otevřených zahrad Jičínska, její
strategie a vytvoření standardů MAS, jejichž schválení v konečném znění proběhne na ministestvu
financí a zemědělství. Tato znění budou pak závazná pro další plánovací období 2014 – 2020.
Analýza spokojenosti, nedostatků, nevyužitých příležitostí, případných hrozeb a návrhů na projekty
místních občanů byly zadokumentovány v průběhu tohoto bodu zasedání.
Od 3: Místostarosta p. Kořínek informoval o hospodaření obce za rok 2012. Příjmy za rok 2012
činily 2 745 tis. Kč, výdaje 1 952 tis. Kč. Na běžném účtu bylo 1 781 tis. Kč, na spořících účtech 1
500 Kč. Hodnota majetku obce byla 17 416 tis. Kč, financí 3 281 tis. Kč, pohledávek 126 tis. a
zásob 18 tis. Kč.
Významnější výdaje: prodejna 21 tis. Kč, okolí nové BUS zastávky 97 tis. Kč, místní komunikace
110 tis. Kč, BUS zastávka 70 tis. Kč, příspěvek na žáky 124 tis. Kč, vedení kroniky 28 tis.Kč, věcné
dary 23 tis. Kč, nákup dětských prvků Hliňák 252 tis. Kč, veřejné osvětlení 79 tis.Kč, sběr a svoz
komunálních odpadů 177 tis.Kč, péče o vzhled obce a veřej.zeleň 82 tis. Kč, požární ochrana 28 tis.
Kč, opravy střech (hostinec, prodejna obecní úřad) 595 tis. Kč, zastupitelstvo 365 tis. Kč, místní
správa 378 tis. Kč.
Inventarizací majetku nebyly inventarizační komisí zjištěny schodky ani přebytky. Inventarizační
komise doporučuje vyřadit 3 ks laviček, 1 ks židle kancelářské, 1 ks chodící klády, 1 ks sedací kůň,

1 ks jmenovka na klíče
Informoval o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce byla vyvěšena na internetových stránkách obce. Nedostatky v
porušení právních norem nebyly zjištěny. Hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný účet
obce odpovídá ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů.
Výrok auditora je:
Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obce Vršce za rok 2012 jsme
nezjistili v účetnictví chyby a nedostatky, mající vliv na vykázaný hospodářský výsledek a
vykázanou hodnotu majetku.
Hlasování: zpráva schválena všemi zastupiteli bez výhrad.
Od 4: Místostarosta informoval o výsledku účetní závěrky obce za rok 2012. Rozvaha:
Rozvaha – aktiva, dlouhodobý nehmotný majetek 181 378 Kč, dlouhodobý hmotný majetek 17 234
649 Kč, dlouhodobé pohledávky 87 083 Kč, zásoby 18 456 Kč, pohledávky 38 440 Kč, peněžní
prostředky 3 280 895 Kč, aktiva celkem 20 840 900 Kč.
Rozvaha – pasiva, jmění účetní jenotky 17 433 730 Kč, výsledek hospodaření z minulých let 2 562
520 Kč, výsledek hospodaření běžného roku 636 951 Kč, krátkodobé závazky 207 699 Kč, pasiva
celkem 20 840 900 Kč.
Výkaz zisku a ztrát: náklady celkem 2050344 Kč, výnosy celkem 2 687 295 Kč, výsledek
hospodaření + 636 951 Kč.
Příloha: stav na podrozvahových účtech, majetek účetní jednotky 17 684 056 Kč (dřevní hmota,
drobný mat. do 3 tis. Kč), vyřazené pohledávky a závazky 7 350 Kč, podmíněné pohledávky z
důvodu užívání majetku jinou osobou 42 821 Kč, podrozvahové účty celkem 17 734 227 Kč.
Hlasováno: Všichni zastupitelé schvalují účetní závěrku a souhlasí s převodem výsledku
hospodaření v částce 636 951 Kč na účet 432.
Od 5: Místostarosta informoval o čerpání rozpočtu k 30.4.2013. Z rozpočtovaných příjmů ve výši
2,693 tis. Kč, k 30.4. dosaženo 902 tis. Kč, tj. 33,5% (alikvot 33,3 %). Téměř 90 % příjmů obce
tvoří výnosy z daní).
Z celkových ročních výdajů 3,705 tis. Kč bylo čerpáno 487 tis. Kč, tj. 13,1%. Vyšší částky byly
vynaloženy na: oprava místního rozhlasu 14 tis. Kč, činnost s dětmi 10 tis. Kč, bytové hospodářství
15 tis. Kč, veřejné osvětlení 39 tis. Kč, vybavení kadeřnitví 20 tis. Kč, komunální odpad 47 tis. Kč,
zastupitelstvo 122 tis. Kč, volba prezidenta 17 tis. Kč, činnost místní správy 166 tis. Kč.
K zajištění nepředvídaných příjmů a pokrytí rozpočtově nezajištěných výdajů, včetně přesunu
rozpočtových prostředků ve výdajové části rozpočtu bylo provedeno rozpočtové opatření č.1. V
příjmové části rozpočtu jde o navýšení příjmů o 56 500 Kč. Jedná se o transfer ze VPS na volby
prezidenta republiky a dary na opravu aurobusové zastávky z MAVE.Ve výdajové části rozpočtu se
o stejnou částku navyšují výdaje spjaté s volbou prezidenta republiky a výdaje na rekonstrukci
jmenované autobusové zastávky. Dále došlo ve výdajové části k přesunu rozpočtových prostředků
uvnitř paragrafu 3314 – Činnosti knihovnické v objemu 5 tis. Kč (příspěvek knihovně v Jičíně),
3399 – Ostatní záležitosti kultury ve výši 4 tis. Kč ( nákup knih a tiskopisů, příspěvek na
mažoretky), z paragrafu 3613 – Nebytové hospodářství na paragraf 3341 – Rozhlas a televize – 15
tis. Kč(oprava a revize místního rozhlasu), paragraf bytové hospodářství ve výši 66 tis. Kč (výdaje v
souvislosti s pronájmem bytu od MAVE), paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních
komunikací ve výši 2 tis. Kč (jarní úklid vozovky), paragraf 6171 – činnost místní správy 30 tis. Kč
(vyšší výdaje na dohody, drobný materiál, opravy jakož i vratka transferu) a paragraf 6402 –
Finanční vypořádání minulých let 5 tis. Kč (tratka transferu), z paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň na paragraf 3639 – Komunální a územní rozvoj 30 tis. Kč (vybavení provozovny
kadeřnictví).
Dále místostarosta seznámil zastupitelstvo s rozborem hospodaření za I.čtvrtletí roku 2013 v členění
na plnění příjmu a čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů.
Veškeré materiály k bodu 5 byli zastupitelům zaslány emailovou poštou.

O návrhu rozpočtového opatření č. 1 bylo hlasováno: Všichni zastupitelé s navrzšným rozpočtovým
opatřením souhlasí.
Od 6: Starosta informoval o činnosti OÚ a plnění usnesení. Plnění usnesení: Akce v 2012 - dětské
hřiště, vymýcení náletů Hliňák, vybrání potoka pod p.Hrudkou, autobusová zastávka, údržba obce,
vjezdy, kácení smrků - fara
Činnost OU v oblasti správní: odeslání zadání zadání 2.zmenyUPO + veřejné projednání 13.3.2013,
příprava podkladů k žádosti o dotaci MAS + obhajoba (přislíbení dotace ve výši 120 tis. Kč),
internet – pokryti firma Comtex Libáň, výběr poplatků za odpad a ze psů, audit hospodaření za rok
2012, inventarizace majetku obce, obnova zařizení v kadeřnictví, zajištění krejčovské služby.
Činnost v oblasti údržby obce: dokončení opravy silnice, sekání trávy, odstranění náletů v úvozu
nad Hlinakem a požární nádrži, reklamace dětské hřiště, zajištění veřejného osvětlení od
Čáslavských po hřiště Hliňák od firmy ELOS.
Plánované akce: fasáda hospoda a prodejna, zastávka Mave – dotace + spoluúčast Wega + Mave.
Od 7: Předseda finančního výboru seznámil přítomné s provedenou kontrolou peněz na
jednotlivých účtech a v pokladně- nedostatky nezjištěny. R.Trnková vyhodnotila vyhodnotila
jednotlivé pořádané kulturní akce a seznámila s plánem akcí do konce roku. Dosud proběhly tyto
akce: obecní ples, dětský maškarní, čarodějnický rej, SK pořádal maškarní ples, vepřové hody.
Nejbližší akce: Dětský den, koncert Benefit.
Od 8: Auditorská firma Consult předložila dodatek smlouvy – navýšení odměny auditora o 1 tis.
Kč, Židovická stavební dodatek smlouvy, termín dokončení fasád k 31.8.2013. Pro hlasovali všichni
přítomní zastupitelé.
Od 9: Usnesení odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Usnesení bude k dispozici na úřední
desce.

Zapsal: Kořínek

Tomáš SKRBEK
starosta

