
Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Úherce 
ze dne 26.5.2019

Termín: 26.5.2019
Místo: obecní úřad Úherce
Přítomni: dle prezenční listiny

Program 3. 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. Rezignace na mandát zastupitele
6. Zvolení místostarosty obce
7. Seznámení se zápisem o předání a převzetí stavby - vodovod
8. Seznámení s územní studií krajiny - Lounsko
9. Informace o dotaci na veřejné osvětlení
10. Informace o VPP
11. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
12.  Žádost o finanční podporu Protidrogový vlak
13. Projednání podnětu podaný panem J. B. 
14. Různé
15. Diskuze
16. Závěr

Průběh jednání:

jednání vede starostka obce

k     bodu 1:

>>  zahájení a přivítání přítomných provedla starostka obce s tím, že zasedání bude posunuto 
na 19.50 hodin

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 Dagmar Bryndová, ověřovateli zápisu pak byli
navrženi Stanislav Zelinger a Renata Lancová + hlasování o tom



Průběh hlasování:

pro: 5 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje program zasedání

k     bodu 5:

>>Starostka seznámila ZO o rezignaci mandátu zastupitele pana Lukáše Hrabětu 

k     bodu 6:

>>  starostka navrhla Dagmar Bryndovou k vykonávání funkce místostarostky obce a dala o
tom hlasovat. 

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje Dagmar Bryndovou do funkce místostarostky.

     Dále starostka navrhla výše odměny za funkci místastarostky a to částku ve výši 2.500,- 
Kč  hrubého s platbou od 1.6.2019 a dala o tom hlasovat.

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0



Usnesení:

ZO schvaluje výši odměny Dagmar Bryndové za  funkci místostarostky a to od 1.6.2019.

k     bodu 7:

>>  starostka obce seznámila přítomné s písemností zaslanou od Severočeských vodovodů a
kanalizací, kde po nás požadují podepsat Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu s dalšími
úkony. K tomuto starostka sdělila, že bude o tomto ještě jednat s vedoucím SVS

k     bodu 8:

>>  starostka obce seznámila přítomné se Územní studií krajiny - Lounsko, kde nás nabádají
k obnovení cesty z Úherců k Panenskému Týnci - ovčín. Dále bychom měli zajistit rozdělení
nadměrných ploch obdělávaných zemědělci.

k     bodu 9:

>> starostka obce přítomné seznámila s rozhodnutím Ústeckého kraje o přidělení dotace ve
výši  350.000,-  Kč  -  rekonstrukce  veřejného  osvětlení  obce.  Z toho  vyplývá,  že  je  nutné
odsouhlasit  rozpočtovou změnu  č.  5  vyjmout  finanční  prostředky z fondu oprav  a  dát  na
investice.  

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5

k     bodu 10:

>> starostka obce seznámila přítomné, že se nepodařilo zajistit pracovníka na VPP a proto
žádá obyvatele, aby si udržovali zeleň sami. 

k     bodu 11:

>>starostka informovala přítomné o žádosti peněžního příspěvku na Linku bezpečí

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO neschvaluje peněžitý příspěvek na Linku bezpečí z důvodu finanční zatíženosti



K bodu 12:

>> >>starostka informovala přítomné o žádosti peněžního příspěvku na Protidrogový vlak

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO neschvaluje peněžitý příspěvek na Protidrogový vlak z důvodu finanční zatíženosti 

k     bodu 13:

>> Bod č. 13 byl přesunut rozhodnutím starostky obce před začátek 3. zasedání ZO Úherce
z čehož bude proveden samostatný písemný zápis

k     bodu 14:

>>  k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil

k     bodu 15:

>>  Do diskuze se nikdo nepřihlásil

k     bodu 16:

Schůze byla ukončena 

Ukončení zasedání provedla starostka obce v 20.10 hod.

V Úhercích dne 27.5.2019

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

Zapsal: Dagmar Bryndová _____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger _____________________

Renata Lancová _____________________



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


