Zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 27.1.2019
Termín:
Místo:
Přítomni:

27.1.2019
obecní úřad Úherce
dle prezenční listiny

Program 1. zasedání Zastupitelstva obce Úherce:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a přivítání přítomných
Ověření účasti členů zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání

5.

Dotace Program 2019 KÚ vybavení JSDHO

6.

POV2 2019 KÚ - informace o akci „veřejneho osvětlení obce“

7.

Projednání záměru moznosti propojení obce optickym kabelem

8.

Referování o NN v rámci rekonstrukce CEZ v obci

9.

Opětovná Smlouva o odběrech vody z místního potoka

10.

Informace o platu starosty

11.

Informace o zápisu kroniky za rok 2018

12.

Různe

13.

Diskuze

14.

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 Jana Šípková, ověřovateli zápisu pak byli
navrženi Stanislav Zelinger a Lukáš Hraběta
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem Janu Šípkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Zelingera a
Lukáše Hrabětu.
k bodu 4:
>> byl předložen program zasedání
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje program zasedání
k bodu 5:
>> Starostka seznámila ZO se záměrem na koupi 2ks dýchací techniky, a to z důvodů
zastaralosti aktuálně užívaných dých. přístrojů. Financování bude zajištěno z 90% z dotace,
10% z rozpočtu obce, nanejvíš však 60.000,- Kč z dotace.
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje nákup dýchací techniky při uvedeném poměru financování.

k bodu 6:
>> starostka obce seznámila přítomné se záměrem získání dotace na veřejné osvětlení s tím,
že předmětná částka bude 650.000,- Kč, kdy budeme žádat o 53,85% dotace z uvedené
částky. Obec je připravena hradit veřejné osvětlení částkou 650.000,- Kč.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
Usnesení:

proti: 0

zdržel se: 0

ZO schvaluje záměr na získání dotace a je připravena hradit veřejné osvětlení částkou
650.000,- Kč.

k bodu 7:
>> starostka obce přítomné seznámila s položením chráničky optických kabelů pro budoucí
rozvody vč. opt. vláken s tím, že kabeláž bude financována investorem.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje položení chráničky optických kabelů.

k bodu 8:
>> starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem a plánem pokládky nn rozvodů. Stavba
byla zahájena.
k bodu 9:
>> starostka informovala o podpisu Smlouvy o odběrech vody.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje opětovné uzavření smlouvy o odběrech vody.
k bodu 10:
>> Starostka seznámila ZO o nezbytnosti navýšení platu starosty na minimální výši dle
aktuální legislativy, což je částka 11.716,- Kč.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
Usnesení:

proti: 0

zdržel se: 0

ZO schvaluje navýšení platu na minimální výši dle legislativy.

k bodu 11:
Lukáš Hraběta informoval o stavu Kroniky za r. 2018 a předal ji k připomínkování.
k bodu 12:
Starostka obce informovala ZO o konání Sběru nebezpečného a velkooběmového odpadu.
Ten se uskuteční ve dnech 4.5.2019 a 12.10.2019, vždy od 8h do 10h.
Starostka obce informovala ZO o navýšení platu panu JV, a to na částku 13.350,- Kč
z důvodu navýšení minimální mzdy.
k bodu 13:
K diskusi se nikdo nepřihlásil.
k bodu 14:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 19.11 hod.

V Úhercích dne 31.1.2019
Veškeré písemnosti v plném znění jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Zapsal:

Jana Šípková _____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger

Lukáše Hraběta

……………………….
starostka

_____________________

_____________________

………………………
místostarosta

