
Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Úherce 
ze dne 25.8.2018

Termín: 25.8.2018 v 15.00 hodin
Místo: obecní úřad Úherce
Přítomni: dle prezenční listiny

Program 1. 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 2 zasedání zastupitelstva ze dne 15.4.2018 a 1. mimořádného 

zasedání ze dne 17.6.2018
6. Zrušení OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7. Vydání OZV č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Předložení výzvy k doplnění - státní pozemkový úřad 
9. Různé
10. Diskuze
11. 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  Ivana  Králová,  ověřovateli  zápisu  pak  byli
navrženi Stanislav Zelinger a Renáta Charvátová + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:



ZO schvaluje zapisovatelku Ivanu Královou a ověřovatele zápisu Stanislava Zelingera a 
Renátu Charvátovou

k     bodu 4:

>>  byl schválen program zasedání + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje program zasedání

k     bodu 5:

 Byla provedena kontrola plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 15.4.2018
a 1. mimořádného zasedání ze dne 17.6.2018. Všechny plánované úkoly byly splněny

k     bodu 6:

>>  Starostka navrhla zrušit  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství s tím, že bude provedena změna ve výši poplatků a předložila novou  Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

k     bodu 7:

>>>>  Starostka navrhla vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za užívání
veřejného  prostranství  s tím,  že  bude  navýšen  poplatek  tak,  jak  je  uvedeno  v  Obecně  závazné
vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:



ZO schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

k     bodu 8:

     starostka předložila  ke schválení  výzvu státního pozemkového úřadu k doplnění,  kdy
z důvodu bezúplatného převodu pozemků je nezbytný souhlas zastupitelstva obce s dohodou
o přičlenění honebních pozemků č. 5064M03/35 - pozemky parc. č. 355/4, 738/10, 738/12,
740/7, 744/7, 746/12, 746/13, 749/1, 749/3, 751/9, 751/30, 751/31 a 751/32 v katastru obce
Úherce u Panenského Týnce, 

pachtovní  smlouva  č.  28N17/35  -  pozemky parcelního  čísla  738/12,  a  část  746/13  v KÚ
Úherce u panenského Týnce

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1007C18/35 - pozemky parc. č.
740/7 a 746/13 v KÚ. Úherce u panenského Týnce

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje převzetí pozemků s následujícími závazky, dle předložených písemností -  
dohodu o přičlenění honebních pozemků č. 5064M03/35, pachtovní smlouvu č. 28N17/35 a 
smlouvu o smlouvě budoucí č. 1007C18/35 

  

k     bodu 9:

K bodu č. 9 se nikdo nepřihlásil

k     bodu 10:

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

k     bodu 11:

schůze byla ukončena 

Ukončení zasedání provedla starostka obce v 15.55 hod.

V Úhercích dne 30.8.2018

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



Zapsala:   Ivana Králová    _____________________

Zápis ověřili:  Stanislav Zelinger    _____________________

Renáta Charvátová  _____________________

………………………. ………………………
          starostka                   místostarostka


