
Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Úherce 
ze dne 27.12.2018

Termín: 27.12.2018
Místo: obecní úřad Úherce
Přítomni: 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 zasedání zastupitelstva ze dne 22.11.2018
6. Odsouhlasení střednědobého výhledu
7. Odsouhlasení rozpočtu obce na rok 2019
8. Ohodnocení spolupracovníků obce
9. Různé
10. Diskuse
11. 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 byl pověřen pan Lukáš Hraběta, ověřovateli zápisu pak byli navrženi
Dagmar Bryndová a Renata Lancová + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:



ZO schvaluje zapisovatelem Lukáše Hrabětu a ověřovatele zápisu Dagmar Bryndovou 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 obce přítomné seznámila se splněním všech bodů ze zasedání ze dne 22.11.
2018.

k     bodu 6:

>>   starostka  obce  seznámila  přítomné  s předloženým návrhem střednědobého  výhledu  a
postupem hospodaření obce, a to zejména s ohledem na plánované výdaje spojené s úpravou
vedení elektrické energie v obci a sanací obecního rybníka.

Proběhlo  hlasování  zastupitelstva  obce  o  návrhu  střednědobého  výhledu.
+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje předložený návrh střednědobého výhledu.

k     bodu 7:

>>   starostka obce přítomné seznámila návrhem rozpočtu na rok 2019. 

Na základě diskuze zastupitelů obce proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu obce na rok 2019
+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:



ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2019.

k     bodu 8:

>>  starostka obce navrhla k ohodnocení spolupracovníky obce. Navrženi byli: ZP, JD, VL,
VCh, LB, JK, LH.

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje navržené spolupracovníky obce.

>>  starostka obce navrhla jednorázové finanční ohodnocení schválených spolupracovníků
obce. A to ve výši:

 ZP, 1200,-

 JD, 3600,-

 LV, 1200,-

 VCh, 3600,-

 LB, 3600,-

 JK, bez fin. ohodnocení

 LH, bez fin. ohodnocení

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje navržené jednorázové fin. ohodnocení schváleným spolupracovníkům obce.

k     bodu 9:

>>  starostka  informovala  ZO  o rozpočtových  změnách  č.  11  až  č.  20,  kdy  vysvětlení
k předloženým rozpočtovým změnám uvedla účetní obce, paní Hana Vavrušková.



k     bodu 10:

>> Starostka seznámila ZO s postupem žádosti na odbor živ. prostředí MěÚ Louny z důvodů
prodloužení výjimky vypouštění odpadních vod z obce.

k     bodu 11:

     Diskuse se týkala především bodu 10.

k     bodu 12:

schůze byla ukončena 

Ukončení zasedání provedla starostka obce v 18.10 hod.

V Úhercích dne 2.1.2019

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

Zapsal:   Lukáš Hraběta  _____________________

Zápis ověřili:  Dagmar Bryndová  _____________________

 Renata Lancová  _____________________

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


