
Zápis a Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Úherce ze dne 15.4.2018

termín:           15.4.2018 v 16.00 hodin

místo: Obecní úřad Úherce

přítomni: dle prezenční listiny

Program 2. 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 ze dne 12.2.2018
6. Informace o GDPR 
7. ČEZ – věcná břemena
8. Žádost včelařů a TJ Sokol
9. Žádost o umístění světla
10. Finanční prostředky na oslavu
11. Vyúčtování volby
12. Darovací smlouva - záchranka 
13. VPP
14. Žádost o umístění elektrického rozvaděče
15. Informace o odpadovém hospodářství
16. Dotace
17. Různé
18. Diskuze
19. 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  5  a  zastupitelstvo  je  tedy
usnášeníschopné



k     bodu 3:

» zápisem ze zasedání byla pověřena paní Renáta Charvátová, ověřovateli zápisu pak byli
navrženi Ivana Pejřimovská a Stanislav Zelinger              + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje zapisovatelku Renátu Charvátovou a ověřovatele zápisu Ivanu Pejřimovskou
a Stanislava Zelingera.

k     bodu č. 4:

» byl schválen program zasedání + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje program zasedání

k     bodu č. 5:

starostka obce informovala přítomné, že byly splněny všechny body
»

k     bodu č. 6:

       Zastupitelstvo bylo starostkou informováno o provedení implementace – GDPR, obci byl 
jmenovitě přidělen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

k     bodu č. 7:

» Starostka informovala přítomné o zaslané žádosti o zřízení věcných břemen z důvodu
plánované  výstavby zařízení  distribuční  soustavy,  kdy po seznámení  se  smlouvou  o
budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  dohodu  o  umístění  stavby,  vyzvala
zastupitelstvo k hlasování 

»                                                                                                         + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0



Usnesení:

ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem

k     bodu č. 8

Starostka obce informovala o zaslané žádosti o příspěvek na včelaře a na TJ Sokol Panenský
Týnec z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení.  Zastupitelstvem byly navrženy částky na
příspěvky – pro včelaře částku 3.000,- Kč a pro TJ Sokol částku 5.000,- Kč

»                                                                                                         + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek na včelaře ve výši 3.000,- Kč a pro TJ Sokol ve výši 5.000,- Kč

k     bodu č. 9:

     Na obec  přišel  požadavek,  aby při  rekonstrukci  distribuční  soustavy,  bylo  navrženo
umístění  osvětlení  v uličce  u  hasičské  zbrojnice  a  v uličce  pod  obecním  úřadem.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že tyto požadavky budou zahrnuty do smlouvy na zpracování
projektové dokumentace veřejného osvětlení. S tímto požadavkem souvisí uzavření smlouvy
o dílo se spol. Enpro Energo s.r.o. z důvodu zpracování projektové dokumentace k veřejnému
osvětlení, včetně položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a kontrolního
rozpočtu s navrženou cenou 160.000,- Kč bez DPH.

                                                                                                        + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo uzavření smlouvy se spol. Enpro Energo s navrženou cenou

k     bodu č. 10:

     Starostka obce vyzvala zastupitelstvo k předložení návrhů na financování oslavy 930 let
obce. Zastupitelstvo obce se shodlo na částce, která by byla do 50.000,- Kč.

k     bodu č. 11:

     K vyúčtování  voleb  na  I.  a  II.  kolo  voleb  na  prezidenta  republiky  bylo  starostkou
zastupitelstvo obce informováno o nízkém ohodnocení II. kola voleb volební komise a to za



dva volební  dny pouze  za  200,-  Kč.  Proto  starostka  obce  děkuje  občanům,  kteří  byli  ve
volební komisi.

k bodu č. 12:

     Město  Louny  souhlasilo  s navrženou  a  odsouhlasenou  částkou  2.000,-  Kč  na
spolufinancování LPS

k     bodu č. 13:

     Starostka  přítomné  seznámila  s rozhodnutím  Úřadu  práce  k požadavkům  obce  pro
přidělení osob pro VPP. Obec požadovala přidělení dvou míst. Toto však ÚP bylo zamítnuto a
bylo přiděleno pouze 1 místo. V současné době je obec bez osob zaměstnaných VPP. 

k     bodu č. 14:

     ZO byla projednána žádost o umístění elektrického rozvaděče na pozemku 210/2. K této
žádosti je třeba ještě jednat s majiteli pozemku. 

k     bodu č. 15:

     Starostka  obce  přítomné  seznámila  se  závazným  stanoviskem  orgánu  odpadového
hospodářství  k rekonstrukci  vodní  nádrže,  kdy nám byly  uloženy podmínky k nakládání  s
odpady. 

k     bodu č. 16:

     Starostka přítomné seznámila s informací, že by měla být vyhlášena dotace na rekonstrukci
malých  vodních  děl.  Po  seznámení  proběhla  diskuze,  kde  bylo  rozhodnuto,  ze  ZO dává
starostce souhlas se zapojením se do výzvy na dotace pro rekonstrukci naší hasičské nádrže. 

                                                                                                        + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO souhlasí se zapojením do výzvy na dotaci pro rekonstrukci hasičské nádrže

k     bodu č. 17:

» Účetní  obce  seznámila  přítomné  se  Závěrečným účtem Obce  Úherce  za  rok  2017 a
s účetní  závěrkou  účetní  jednotky Obec  Úherce  zpracovanou  k 31.12.2017 za  účetní
období roku 2017 na základě výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Inventurní zprávou 
                                                                                                        + hlasování o tom

Průběh hlasování:



pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo bez výhrad Závěrečný účet obce za rok 2017 v jeho plném znění

k     bodu č. 18:

     Do diskuze se nikdo nepřihlásil

k     bodu č. 19

     Schůze byla ukončena.

Ukončení zasedání provedla starostka v 19.15 hodin.

V Úhercích dne  19.4.2018

Zapsala:          Renáta Charvátová         ____________________

Zápis ověřili:          Ivana Pejřimovská ____________________

         Stanislav Zelinger ____________________

                                                                       

         ………………………….          …………………………

starostka       místostarostka


