
Zápis a usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Úherce  

ze dne 30.12.2017 
 

Termín:   30.12.2017 

Místo:   obecní úřad Úherce 

Přítomni:   dle prezenční listiny 
 

Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Úherce: 

 

1. Zahájení a přivítání přítomných 

2. Ověření účasti členů zastupitelstva 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu zasedání 

5. Kontrola usnesení z 8. zasedání zastupitelstva ze dne 19.11.2017 

6. Seznámení s projektem na rekonstrukci vodní nádrže + následné hlasování 

7. Seznámení s průběhem rekonstrukce vodní nádrže a následovné hlasování o 

dohodnutých krocích 

8. Žádost LPS Louny - dar 

9. Výše poplatků na popelnice v roce 2018 

10. Návrh rozpočtu na rok 2018 

11. Informace o útulku Jimlín 

12. Informace o GDPR 

13. Zabezpečení počítačů OÚ 

14. Seznámení s návrhem odměn spolupracovníků obce 

15. Informace o rozpočtových změnách 

16. Upozornění firmy Biopreparáty na povinnost udržovat stromy - lípy u silnice 

17. Posouzení možnosti dotace vypsané na rok 2018 

18. Různé 

19. Diskuze 

20. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

jednání vede starostka obce 

k bodu 1: 

>>  zahájení a přivítání přítomných provedla starostka obce 

k bodu 2: 

>>  dle prezenční listiny konstatovala, že přítomných členů je 6 a zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné 

k bodu 3: 



>>  zápisem ze zasedání byla pověřena paní Dagmar Bryndová, ověřovateli zápisu pak byli 

navrženi Ivana Pejřimovská a Renáta Charvátová  + hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

ZO schvaluje zapisovatelku Dagmar Bryndovou a ověřovatele zápisu Ivanu Pejřimovskou a 

Renátu Charvátovou 

k bodu 4: 

>>  byl schválen program zasedání    + hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje program zasedání 

k bodu 5: 

>>  starostka obce přítomné seznámila se splněním všech bodů z 8. zasedání ZO, ze dne 

19.11. 2017. 

k bodu 6: 

>>  starostka obce seznámila přítomné s předloženým projektem na rekonstrukci vodní 

nádrže. Projekt byl odsouhlasen a zároveň byl odsouhlasen položkový rozpočet na 

rekonstrukci vodní nádrže podle dodané dokumentace. 

Proběhlo hlasování zastupitelstva obce o odsouhlasení projektové dokumentace a jeho 

položkového rozpočtu.                                                                     + hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje předložený projekt k rekonstrukci vodní nádrže a jeho položkový rozpočet, tak 

jak byl předložen. 

 

k bodu 7: 



>>   starostka obce přítomné seznámila s postupnými kroky v průběhu rekonstrukce vodní 

nádrže a členové zastupitelstva byli seznámeni se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek: 

a) souhlas s rekonstrukcí vodní nádrže p.p.č. 61 v katastru obce Úherce 

b) z rozpočtu bude uvolněna našetřená částka z minulých let na použití finančního 

pokrytí položkového rozpočtu na rekonstrukci vodní nádrže vypracovaného Ing. 

Michalem Jeřábkem, spol. INDORS, ze dne 15.11.2017 

c) Pověření spol. Serviso, zastoupené Ing. Lucií Ječmenovou k technické pomoci při 

výběrovém řízení na zhotovitele RVN v obci Úherce za úplatu 

d) Zastupitelstvo se dohodlo na způsobu provedení výběrového řízení ve formě otevřené 

výzvy na zakázku malého rozsahu 

e) byla určena komise zástupců obce pro výběrové řízení - Zuzana Kubištíková, Viktor 

Charvát a Jiří Kruk 

f) Pověření spol. Serviso, zastoupené Ing. Lucií Ječmenovou, k sepsání žádosti o 

finanční výpomoc ÚK za úplatu 

g) schválení záměru k podání žádosti o dotaci z POV ÚK 

h) souhlas s podáním žádosti o dotaci z POV ÚK na obnovu chodníků 

i) pověřením stavebního dozoru Ing. Michal Jeřábek, spol. INDORS a součinnost 

s dalšími zástupci obce - jmenovitě starostkou Zuzanou Kubištíkovou a Jiřím Krukem 

j) určení parametrů a stanovení kritérií při výběru účastníků ve výběrovém řízení  

 

Na základě diskuze zastupitelů obce proběhlo hlasování o shora uvedeném postupu týkající se 

rekonstrukce vodní nádrže. Všechny výše uvedené kroky byly schváleny hlasováním. 

Proběhlo hlasování ZO o shora uvedených krocích                                 + hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje body a - j. Uděluje souhlas s uvedeným postupem v bodech a - j 

k bodu 8: 

>>  Lékařská pohotovostní služba Louny, žádost MěÚ Louny o sponzorský dar ve výši 

5.000,- Kč 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 0    proti: 6     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO neschvaluje výši sponzorského daru pro LPS Louny ve výši 5.000,- Kč 



 

 ZO dává následný nový návrh na výši sponzorského daru pro lékařskou  pohotovostní službu 

Louny a to ve výši 2.000,- Kč 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 4    proti: 2     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje výši sponzorského daru ve výši 2.000,- Kč pro LPS Louny  

k bodu 9: 

starostka seznámila ZO s navýšením poplatků za svoz komunálního odpadu, kdy se obecní 

úřad % podílí na platbách svozu komunálního odpadu již nadpoloviční částkou. Z tohoto 

důvodu byl podán návrh na navýšení poplatků ze strany uživatele a to pro rok 2018 v částce 

1.200,- Kč za popelnici                                                                             

 + hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje poplatek za jednu popelnici pro rok 2018 ve výši 1.200,- Kč  

k bodu 10: 

     ZO byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018, který je schodkový, z důvodu rekonstrukce 

vodní nádrže, který bude hrazen z finančních prostředků naspořených z let minulých 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018   

k bodu 11: 

     Informace o útulku Jimlín. Starostka obce seznámila přítomné s odchytem zatoulaného 

psa, který byl převezen do spádového útulku Jimlín.  



k bodu 12: 

Starostka obce přítomné seznámila s nařízením EU o ochraně osobních údajů - dále jen 

GDPR, která je pro veřejnou správu povinná a je nutné, v tomto směru, zajistit si placenou 

službu. Bude probíhat jednání se zástupcem mikroregionu Perucko. 

k bodu 13: 

Informace o zabezpečení a ochraně úředních počítačů v souvislosti s nařízením EU ( GDPR ) 

k bodu 14: 

starostkou byly navrženy odměny za rok 2017 pro spolupracovníky obce, kteří se podíleli na 

chodu obce. Starostka navrhla částky: 

 ve výši 3.000,- Kč pro p. Václava Charváta 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ve výši 3.000,- Kč pro p. Jiřího Dundra 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 5    proti: 1     zdržel se: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ve výši 3.000,- Kč pro pí. Hanu Vavruškovou 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ve výši 3.000,- Kč pro p. Jiřího Kruka 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 



ve výši 1.000,- Kč pro p. Zbyňka Plzáka 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ve výši 1.000,- Kč pro p. Václava Louckého 

+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

ZO schvaluje navržené odměny pro spolupracovníky obce v uvedených výších   

 k bodu 15: 

 ZO byly předloženy rozpočtové změny ke schválení a to  

rozpočtová změna č. 21  

- § 6171 položka 5021 - navýšení o 25.000,- Kč 

- § 6171 položka 5031 - navýšení o 20.000,- Kč 

- § 6171 položka 5139 - navýšení o 20.000,- Kč 

- § 6171 položka 5171 - snížení o 65.000,- Kč 

rozpočtová změna č. 22 

položka 1111 - navýšení o 60.000,- Kč 

položka 1121 - navýšení o 40.000,- Kč 

položka 4116 - navýšení o 60.000,- Kč 

položka 4111 - navýšení o 26.000,- Kč 

rozpočtová změna č. 23 

- § 6310 položka 5163 - navýšení o 6.000,- Kč 

- § 6320 položka 5163 - navýšení o 5.000,- Kč  



+ hlasování o tom 

Průběh hlasování: 

pro: 6    proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO schvaluje uvedené rozpočtové změny a to č. 21, č. 22 a č. 23   

k bodu 16: 

Spol. Biopreparáty bude vyrozuměna písemnou formou na nutnost udržovat stromy ( lípy u 

silnice ), tak aby větve nezasahovali do komunikace 

k bodu 17: 

členové ZO posoudili možnosti dotací pro rok 2018 

k bodu 18: 

upozornění obyvatel na nepřítomnost účetní pí. Vavruškové z důvodu operace. Návrh na 

ceremoniál - vítání občánků - v jednání. Upozornění na silvestrovskou zábavu a ohňostroj 

pořádaný místními hasiči bude přesunut dále od obce. Žádost o výpomoc p. Luboše Bryndy 

při úklidu většího množství sněhu. 

k bodu 19: 

Diskuze se týkala především tématu rekonstrukce vodní nádrže 

k bodu 20: 

schůze byla ukončena  

Ukončení zasedání provedla starostka obce v 22.40 hod. 

 

V Úhercích dne 2.1.2018 

Veškeré písemnosti v plném znění jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. 

 

Zapsala:    Dagmar Bryndová    _____________________ 

 

Zápis ověřili:  Ivana Pejřimovská   _____________________ 

   

 Renáta Charvátová   _____________________ 



 

 

……………………….     ……………………… 

          starostka                       místostarostka   
 


