
Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Úherce 
ze dne 6.4.2019

Termín: 6.4.2019
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. Seznámení s výsledky auditu
6. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018
7. Schválení Účetní závěrky obce za rok 2018
8. Schválení nových Stanov Mikroregionu Perucko
9. Informace o VPP
10.  Rozpočtové změny
11. Schválení příspěvku na LPS (záchranka)
12. Informace o rozvodu vodovodního řádu
13. Informace o autobusových spojích
14. Schválení příspěvků na včelaře
15. Informace o výsledku inventur
16. Různé
17. Diskuze
18. 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  7  a  Zastupitelstvo  je  tedy
usnášeníschopné

k     bodu 3:



>>   zápisem  ze  zasedání  byla  pověřena  paní  Jana  Šípková,  ověřovateli  zápisu  pak  byli
navrženi Stanislav Zelinger a Dagmar Bryndová + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje zapisovatelemJanu Šípkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Zelingera a 
Dagmar Bryndovou.

k     bodu 4:

>>  byl předložen program zasedání

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje program zasedání

k     bodu 5:

>>Starostka seznámila ZO o výsledku jednorázového přezkoumání hospodaření obce, které
až na drobné nedostatky dopadlo dobře. 

k     bodu 6:

>>   starostka  obce  seznámila  přítomné  se  Závěrečným  účtem obce  za  rok  2018  a  bylo
hlasováno o přijetí Závěrečného účtu obce za rok 2018. 

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018.



k     bodu 7:

>>  starostka obce seznámila přítomné s Účetní závěrkou r. 2018 a bylo hlasováno o přijetí
Účetní závěrky za rok 2018. 

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2018.

k     bodu 8:

>>  starostka obce seznámila přítomné se Stanovami Mikroregionu Perucko a bylo hlasováno
o přijetí těchto hlasováno.

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje Stanovy Mikroregionu Perucko.

k     bodu 9:

>> starostka  obce  přítomné  seznámila  s jedním místem na  vytvoření  pracovní  příležitosti
v rámci  VPP,  zároveň  informovala  o  nabídce  JV,  kdy ZO preferují  upřednostnění  osoby
vedené na Úřadu práce v Lounech.

k     bodu 10:

>> starostka obce seznámila ZO s rozpočtovými změnami. 

Rozpočtová  změna č.1:  Z finančních  prostředků na opravu vodního díla  bylo  přesunuto  
-18000Kč, kdy 3000Kč byly vloženy na výdaje voleb prezidenta republiky a 15000Kč na
krizové řízení.

Rozpočtová změna č.2: Neinvestiční transfery, příjem 5400Kč

Rozpočtová změna č.3: Dotace neinvestiční, příjem 97000Kč - oprava a rekonstrukce místní
komunikace.

Rozpočtová změna č.4: Dotace investiční,  příjem 50000Kč - oprava a rekonstrukce místní
komunikace.



+ hlasování o každé z uvedených rozpočtových změn

Průběh hlasování k     rozpočtové změně č. 1:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, z finančních prostředků na opravu vodního díla bylo
přesunuto  -18000Kč,  kdy  3000Kč  byly  vloženy  na  výdaje  voleb  prezidenta  republiky  a
15000Kč na krizové řízení.

Průběh hlasování k     rozpočtové změně č. 2:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, neinvestiční transfery, příjem 5400Kč.

Průběh hlasování k     rozpočtové změně č. 3:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje  rozpočtovou změnu č.  3,  dotace  neinvestiční,  příjem 97000Kč -  oprava a
rekonstrukce místní komunikace.

Průběh hlasování k     rozpočtové změně č. 4:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO  schvaluje  rozpočtovou  změnu  č.  4,  dotace  investiční,  příjem  50000Kč  -  oprava  a
rekonstrukce místní komunikace.

k     bodu 11:

>>starostka informovala o žádosti LPS na příspěvek v požadované výši 633Kč

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek na LPS ve výši 633Kč.

k     bodu 12:



>>  Starostka  seznámila  ZO  o  jednání  s SVS,  kdy  z jednání  vyplynula  nutnost  zajistit
projektovou dokumentaci na věcná břemena v místě vedení vodovodního řádu. Starostka obce
byla ZO pověřena výběrem a zadáním zajištění projektové dokumentace.

k     bodu 13:

>> Starostka informovala přítomné o změnách tras autobusové dopravy od 1.6.2019. ZO dává
starostce obec plnou moc k odsouhlasení autobusových spojů.

k     bodu 14:

>>  Starostka seznámila přítomné s žádostí o příspěvek na včelaře a navrhla příspěvek ve výši
2000Kč.

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek na včelaře ve výši 2000Kč.

k     bodu 15:

>>  Starostka seznámila přítomné o provedených inventurách,  kde nebyly shledány žádné
rozdíly.

k     bodu 16:

>>  Starostka seznámila přítomné s žádostí o příspěvek na Mistrovství ČR v požárním sportu
a navrhla příspěvek ve výši 2000Kč.

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek na Mistrovství ČR v požárním sportu ve výši 2000Kč.

k     bodu 17:

K diskusi se nikdo nepřihlásil.

k     bodu 18:

Schůze byla ukončena 



Ukončení zasedání provedla starostka obce v 19.05 hod.

V Úhercích dne 8.4.2019

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

Zapsal:Jana Šípková _____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger _____________________

Dagmar Bryndová _____________________

………………………. ………………………
          starostka                   místostarosta


