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ZÁPIS  

Z MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ SCHŮZE OBCE ÚHERCE KONANÉ DNE 15. 8. 2014 

 

 

Místo konání: Obecní úřad Úherce 

Přítomni: zastupitelé obce D. Bryndová, Z. Kubištíková, V. Kučera, V. Charvát 

Jednání řídil: starosta obce K. Šípek 

 

 

Program jednání:  

 

1/ Zahájení 

 

2/ Informace o volbách do zastupitelstva obce 10. a 11. října 2014 

 

3/ Diskuse 

 

4/ Zakončení schůze 

 

1/ Zahájení schůze: Schůzi starosta zahájil v 18.00 h přivítáním všech přítomných. 

2/ Informace o volbách: Starosta oznámil přítomným, že se volby nebudou konat v termínu 

10. a 11. října 2014, ale bude MV stanoven náhradní termín pro konání voleb v naší obci. 

Důvod proč se tak stalo, vysvětlil přehlédnutím v množství e-mailových zpráv při řešení 

nastalých problémů právě v kritickou chvíli. Jednalo se o jediné pochybení ve své působnosti 

starosty. Také k jeho chybě přispěla skutečnost, že mu nebyly doručeny žádosti kandidátů. 

Pochybení uznal jako svoji osobní chybu, kdy měl předem vyzvat občany se zájmem o podání 

žádosti o kandidaturu do zastupitelstva obce. 

Dále informoval o rozhovoru s úředníkem MV, který mu oznámil, že dočasným řízením obce 

bude pověřen zástupce z ministerstva, který bude tuto činnost vykonávat až do určení nového 

termínu voleb v naší obci. Neurčil termín voleb, ale v nejhorším případě to bude v novém roce. 

3/ Diskuse: Do diskuse se přihlásili: 

- pan P. Mencl s otázkou jaký je problém s dětským hřištěm? 

Starosta odpověděl, že problém nastal s dotací na toto hřiště, která byla finančně v úplném 

pořádku, ale nebyl dodržen termín dokončení celé akce v důsledku kompletních dodávek 

zařízení. Ministerstvo navrhlo finanční revizi naší obce finančním úřadem v Lounech. 

- paní Štěpánka Tůmová s otázkou proč to nevědí zastupitelé? 

Zastupitelé věděli o problému kontroly finančního úřadu, o které je starosta informoval, ale 

další řízení bylo tak složité pro starostu, který neměl ucelené informace o dětském hřišti. 

Vyhledávat i kontaktovat dodavatele zařízení hřiště o doklady byla náročná práce nejen na 

administrativní činnost, ale i na mnoho osobních jednání na finančním úřadě. Toto důkazné 

řízení trvalo víc jak půl roku. Konečné rozhodnutí je vrátit dotaci na hřiště a penále. 

V osobním jednání s úřednicí finančního úřadu a především její mimořádnou ochotou nám 

pomoci, dotyčná pomohla s podáním žádosti na ministerstvo o prominutí finančního dluhu buď 

v celé výši anebo alespoň jeho části. Starosta podal tuto žádost a nyní se čeká na rozhodnutí, 

které záleží na odpovědi z ministerstva, které také může trvat i celý rok. 
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- pan J. Červenka s návrhem zklidnit bouřlivou diskusi často s osobním napadáním. Jeho 

diskusní připomínka se stala podnětem pro uklidnění a formu diskuse, která pokračovala dále. 

- paní V. Snopová s otázkou jak byla ukončena rekonstrukce havárie kanalizace? 

Starosta informoval, že nechal po opravě přerušené kanalizace před jejich domem, kde voda 

podmačovala základy domu, objednat firmu PATOK na pročistění celého systému kanalizace 

a přitom aby provedla kamerovým systémem revizi. Revize nám ukázala kde je nejvhodnější a 

zároveň nejlevnější rekonstrukci realizovat. Rekonstrukce byla provedena a přívalové deště 

potvrdily její úspěšnost. 

- pan Mencl – jako kronikář obce poděkoval za pomoc při realizaci a úpravu kroniky 

obce do konečné úpravy a instalaci na webové stránky naší obce. Jmenovitě pánům Z. Plzákovi, 

V. Charvátovi a V. Louckému a zastupitelé obce se připojují s poděkováním. 

- paní Kosová upozornila na opětovné znečistění obce ze dvora manželů Vodňanských. 

Její připomínka bude projednána na zasedání zastupitelů obce. 

- paní H. Vavrušková přednesla návrh pro volby do zastupitelstva obce, aby žádosti 

o podávání kandidatury občané podávali každý jednotlivě sám za sebe. Z jejích vlastních 

zkušeností je to pro naši obec nejlepší řešení. Své kandidátní lístky musí podat včas úředníku 

z ministerstva, který bude dočasně na úřadě naší obce. 

 

4/ Zakončení schůze provedl starosta v 19.14 h. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Kubištíková Zuzana v. r. 

 

     Bryndová Dagmar v. r. 

 

 

 

V Úhercích, dne 28. 8. 2014 

 

 

 

 Starosta obce – Karel Šípek v. r. 

 


