
Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Úherce 
ze dne 28.7.2019

Termín: 28.7.2019
Místo: obecní úřad Úherce
Přítomni: dle prezenční listiny

Program 4. 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 3. zasedání ZO
6. Informace k vodovodu
7. Různé
8. Diskuze
9. 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 Jana Šípková + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:



ZO schvaluje zapisovatelem Dagmar Bryndovou a ověřovatele zápisu Stanislava Zelingera 
a Janu Šípkovou.

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 zasedání zastupitelstva ze dne 26.5.2019
byly splněny. 

k     bodu 6:

>>  starostka seznámila přítomné s možností, jak se přiblížit ke konečnému odkupu stavby
Úherce - vodovod. K odsouhlasení starostka předložila vypracovanou nájemní smlouvu mezi
obcí Úherce a Severočeskou vodárenskou společností a dále dodatek č.1: Smlouvu o smlouvě
budoucí kupní. Po přezkoumání předložených písemností dala starostka o tomto hlasovat.  

+ hlasování o nájemní sm.

Průběh hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje předloženou nájemní smlouvu a pověřuje starostku k podpisu.

+ hlasování o dodatku č.1

Průběh hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje předložený dodatek č. 1 - Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostku k podpisu.

k     bodu 7:



     k budu č. 7 se nikdo nepřihlásil.

k     bodu č. 8:

>>  do diskuze se postupně přihlásili zastupitelé i občané obce, kdy sdělili, že je zapotřebí
provést údržbu hřbitova a to ze strany vnější, neboť na hřbitovní zdi se uchytily bezinky, které
je potřeba zlikvidovat co nejdříve, aby nedošlo k rozpadnutí zdi. Dále je zapotřebí pro některé
občany zajistit od spol. Marius Pedersen - odvoz popelnic, správné nálepky, přičemž účetní
paní Vavrušková uvedla, že vše zařídí. Dále se hovořilo o zbylých sloupech po elektrickém
rozvodu proudu po obci, kdy bylo starostkou obce sděleno, že zbylé sloupy po obci zůstaly
jen proto, že jsou na nich telekomunikační rozvody a pokud vše nevyřeší spol., která má toto
nastarosti, v obci zatím zůstanou. Mělo by o tom být ale rozhodnuto ještě v letošním roce.
Déle bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že by měla být svolána brigáda z důvodu úklidu obce.
Je tu možnost zapůjčení obecních sekaček - klíče bude mít k dispozici paní Lancová, která je
bude půjčovat proti podpisu. Dále byl vznesen požadavek na seřezání větví přesahujících do
uličky vedoucí od pana M. k hlavní silnici. Jedná se o stromy u domu pana S.

k     bodu 9:

Schůze byla ukončena 

Ukončení zasedání provedla starostka obce v 18.00 hod.

V Úhercích dne 3.8.2019

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

Zapsala: Dagmar Bryndová _____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger _____________________

Jana Šípková _____________________

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


