Zápis a usnesení z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 22.3.2020
Termín:
Místo:
Přítomni:

22.3.2020
pergola před obecním úřadem v Úhercích
dle prezenční listiny

Program 1. mimořádného 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 1. zasedání zastupitelstva ze dne 9.2.2020
6. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Úherce
7. Smlouva o bezplatném převodu pozemků
8. Stromy napadené kůrovcem
9. Rozpočtová změna
10.Různé
11. Diskuze
12. 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 Zuzana Kubištíková, ověřovateli zápisu pak byli
navrženi Jana Šípková a Renata Lancová
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem Zuzanu Kubištíkovou a ověřovatele zápisu Janu Šípkovou a
Renatu Lancovou.
k bodu 4:
>> byl předložen program zasedání
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje program zasedání
k bodu 5:
>> starostka seznámila ZO a přítomné, že úkoly z 1. zasedání zastupitelstva byly splněny.
k bodu 6:
>> starostka seznámila přítomné s Účetní závěrkou a se závěrečným účtem obce za rok
2019 , kdy bylo hlasováno o přijetí Účetní závěrky a závěrečného účtu.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje Účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2019
k bodu 7:
starostka přítomné seznámila s konečným stádiem bezúplatného převodu vlastnického
práva k pozemkovým parcelám, které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, kdy se jedná o pozemkové parcely č. 533/3, 689/4, 753/1 a 753/2. V této
souvislosti starostka přítomné zastupitele vyzvala k odsouhlasení smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. ULN/23/2020,

k pozemkům pozemkových parcel č. 533/3, 689/4, 753/1 a 753/2 v katastrálním území Úherce
u Panenského Týnce.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO souhlasí a dává starostce souhlas k podepsání smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. ULN/23/2020,
k pozemkům pozemkových parcel č. 533/3, 689/4, 753/1 a 753/2.
k bodu č. 8:
starostka přítomné seznámila s tím, že byl na území obce Úherce zjištěn výskyt kůrovce,
kdy některé stojící smrky jsou již mrtvé a některé živoří. Je třeba tyto smrky z lesa odstranit
tak, aby nedocházelo k napadení ještě zdravých stromů. Všechny napadené stromy byly
označeny. Z tohoto důvodu starostka dává souhlas k samotěžbě. Budou odstraněny a
odvezeny kmeny, včetně větví, po pokácení do jednoho týdne. Tato těžba je pouze pro místní
občany. Pouze prosím o nahlášení počtu poražených stromů a jmenovitě kdo je pokácel.
k bodu č. 9:
starostka přítomné seznámila s rozpočtovou změnou č. 1 - navýšení příjmů o 8.100,- Kč a
dala o tom hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1
k bodu č. 10:
starostka přítomné seznámila se zprávou kontrolního výboru a dále s žádostí o dotaci pro
mladé hasiče a včelaře, kdy navrhla 500,- Kč na mladé hasiče a 500,- Kč pro včelaře a dala o
tom hlasovat, kdy toto je spojeno i s rozpočtovými změnami č. 2 a 3.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje žádost o dotaci pro mladé hasiče a včelaře, kdy souhlasí s výší dotace - 500,Kč na mladé hasiče a 500,- Kč na včelaře.
k bodu č. 11:
do diskuze se nikdo nepřihlásil.
k bodu č. 12:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 16.30 hod.
V Úhercích dne 24.3.2020

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

Zapsala:

Zuzana Kubištíková _____________________

Zápis ověřili: Jana Šípková

Renata Lancová

……………………….
starostka

_____________________

_____________________

………………………
místostarostka

