Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 20.10.2019
Termín:
Místo:
Přítomni:

20.10.2019
obecní úřad Úherce
dle prezenční listiny

Program 5. 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 4. zasedání zastupitelstva
6. Informace k vodovodu
7. Informace o hasičské nádrži
8. Informace o opravě cesty k obecnímu úřadu
9. Informace o opravě zdi u cesty k obecnímu úřadu
10. Rozpočtové změny – dotace
11. Různé
12. Diskuze
13. 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 Stanislav Zelinger a Renata Lancová
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem Dagmar Bryndovou a ověřovatele zápisu Stanislava Zelingera
a Renatu Lancovou.
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 a přítomné, že úkoly ze 4. zasedání zastupitelstva byly splněny.
k bodu 6:
>> starostka seznámila přítomné, že byla uzavřena s SVS nájemní smlouva, kterou si SVS
hlavní řad vodovodu vzali do nájmu a byl uzavřen dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí
kupní na vodovod z roku 2004. Dále bylo od SVS přislíbeno, že nám pošlou finanční
prostředky, které jsme u nich od roku 2005 měly a to částku 143.000,- Kč. Dále se pracuje na
smlouvách o věcných břemenech. Jedná se o smlouvy k pozemkům, kde je umístěn přívod
hlavního řadu do obce a v obci.
k bodu 7:
starostka přítomné seznámila s tím, že z důvodu rekonstrukce veřejného osvětlení nemá
obec tolik finančních prostředků, aby mohla uskutečnit celkovou rekonstrukci hasičské
nádrže, na kterou máme stavební povolení. Z tohoto důvodu byla tato stavba rozdělena na
několik etap. První etapa již začala a to rekonstrukcí hlavní hráze, kdy rozpočet na tuto etapu
je 1.300.000,- Kč s ukončením prací do měsíce prosince tohoto roku.

k bodu č. 8:
starostka přítomné seznámila s nutností zakrýt betonový povrch cesty asfaltovým s tím, že
pokud přijdou v zimě velké mrazy, může to poškodit betonový povrch cesty k obecnímu

úřadu. Byly osloveny firmy, kdy se dvě z nich ozvaly a poslaly nabídku. Jedna poslala
cenovou nabídku na částku 120.067,33 Kč s DPH, což byla firma Bohemia a.s. Kladno a
druhá Metrostav a.s., pobočka Louny, zaslala cenovou nabídku na částku 102.571,94 Kč.
Starostka vyzvala přítomné k diskuzi a poté o tomto dala hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje cenovou nabídku spol. Metrostav Louny a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy s touto společností
k bodu č. 9:
starostka přítomné seznámila s možností využití těžké techniky při rekonstrukci hasičské
nádrže s tím, že byla využita k odbourání staré, poškozené a nebezpečné opěrné zdi při cestě
k obecnímu úřadu, kdy byla započata i její oprava.
k bodu č. 10:
starostka přítomné seznámila s příjmem finančních prostředků z dotací, kdy obec dostala
dotaci 350.000,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení. Dále seznámila a vyzvala zastupitele
k odsouhlasení výdeje ve výši 60.000,- Kč na dýchací techniku. Vyzvala zastupitelstvo obce
k odsouhlasení rozpočtových změn č. 5. - výdej 60.000,- Kč a č. 6. - příjem 350.000,- Kč a
dala o tom hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 - výdej o 60.000,- Kč a rozpočtovou změnu č. 6 navýšení příjmů o 350.000,- Kč
Dále přítomné seznámila, že se ještě čeká na avizovanou částku 143.000,- Kč od SVS.
k bodu č. 11:
starostka přítomné seznámila s nutností vytvoření nové webové stránky obce, neboť naše
stávající bude ukončena ke dni 31.10.2019. Vše je vysvětleno na nových webových stránkách,
které si již dnes můžete prohlédnout. Dále zastupitelstvo obce společně s místními hasiči

srdečně zve občany na první adventní neděli dne 1.12.2019, kdy bude rozsvícen, jako vždy
vánoční strom, vyzdobena a rozsvícena naše kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a
menší pohoštění. Bude ale jedna změna, z důvodu bezpečnosti, bude vytvořen otvor u
hasičské nádrže, kam bude umístěn menší a bezpečnější strom, který bude ozdoben.
k bodu č. 12:
do diskuze se postupně přihlásili zastupitelé i občané obce, kdy sdělili, že je zapotřebí
před zimou provést opětovný úklid obce a hřbitova. Dále byl vznesen požadavek na seřízení
pouličních lamp a znovu umístění značky, která zmizela s rekonstrukcí veřejného osvětlení.
Značka byla umístěna na sloupu ČEZ a je zapotřebí jí opět nainstalovat. Jedná se o dopravní
značku zúžená vozovka, která byla umístěna na sloupu nad hasičskou nádrží. V současné
době se bude muset o její umístění zažádat.
k bodu 13:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 18.15 hod.
V Úhercích dne 26.10.2019

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

Zapsala:

Dagmar Bryndová

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger

Renata Lancová

……………………….
starostka

_____________________

_____________________

_____________________

………………………
místostarostka

