Zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 9.2.2020
Termín:
Místo:
Přítomni:

9.2.2020
obecní úřad Úherce
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. Kontrola usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
6. Informace k rozpočtovým změnám
7. Informace o hasičské nádrži
8. Návrh závěrečného účtu obce Úherce
9. Informace o inventarizaci
10. Informace o dotaci
11. Různé
12. Diskuze
13. 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 Renata Lancová
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
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: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje program zasedání
k bodu 5:
>> starostka seznámila ZO a přítomné, že úkoly z 6. zasedání zastupitelstva byly splněny.

k bodu 6:
>> starostka seznámila přítomné s provedenými rozpočtovými změnami č. 13 - 29, kdy
účetní paní Vavrušková tyto rozpočtové změny vysvětlila podrobněji
k bodu 7:
starostka přítomné seznámila s tím, že druhá etapa rekonstrukce vodní hasičské nádrže
bude pokračovat i v letošním roce, kdy se bude provádět oprava druhé strany. Dále přítomné
seznámila s možností žádosti o dotaci.
k bodu č. 8:
starostka přítomné seznámila s návrhem závěrečného účtu obce 2019 a účetní paní
Vavrušková dopodrobna vysvětlila hospodaření s finančními prostředky v roce 2019, kdy
uvedla, že i v letošním roce budou finanční prostředky na druhou etapu rekonstrukce vodní
hasičská nádrže. Dále starostka vyzvala zastupitele k odsouhlasení návrhu závěrečného účtu
obce 2019 a zároveň vyzvala zastupitele k odsouhlasení závěrečného účtu obce 2019 jako
takového.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce2019 a souhlasí se závěrečným účtem obce 2019
jako takovým.
k bodu č. 9:
starostka přítomné seznámila s tím, že na konci roku 2019 byla zřízena inventarizační
komise, kdy tato komise provedla inventuru ke dni 31.12.2019. Při inventuře nebyly zjištěny
žádné závady.
k bodu č. 10:
starostka přítomné seznámila se žádostí o dotaci pro místní JSDH obce a to na čtvrtou
dýchací techniku a další potřebné věci, kdy výše dotace by měla být ve výši 60.000,- Kč.
Pokud dotace nedosáhne na výši celého nákupu, hasiči si to doplatí ze svého. Tím to obec
nebude nic stát. Samozřejmě nejdříve tuto dotaci obec musí zainventovat v plné výši, poté jí
budou vynaložené finanční prostředky vráceny. Dále si obec zažádá o dotaci na rekonstrukci
vodní hasičské nádrže, kdy by tato dotace měla být ve výši 250.000,- Kč. Starostka
přítomným připomněla, že pokud obec si chce žádat o nějakou dotaci, nejdříve musí
investovat sama a mít na nákup a stavby veškeré finanční prostředky. Finanční prostředky na
nákup a stavby jsou. Z tohoto důvodu starostka vyzvala přítomné zastupitele o odsouhlasení
žádosti o dotaci pro JSDH obce a odsouhlasení žádosti o dotaci na rekonstrukci vodní
hasičské nádrže.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje žádost o dotaci pro JSDH obce ve výši 60.000,- Kč a souhlasí se žádostí o
dotaci na rekonstrukci vodní hasičské nádrže ve výši 250.000,- Kč.
k bodu č. 11:
starostka přítomné seznámila s nutností sběru olejů z domácnosti a uvedla, že dne
25.2.2020 se uskuteční přezkoumání hospodaření obce. Přítomné seznámila s hodnotící
zprávou k návrhu státního závěrečného účtu obce
k bodu č. 12:
do diskuze se přihlásili postupně všichni přítomní, kdy bylo rozhodnuto, že jedlé oleje
z domácností se budou dávat do plastových lahví a postupně ukládat do sběrného dvora. Dále
se do diskuze přihlásil pan K., který se ptal na zlepšení příjezdové cesty ke mlýnu. Starostka

uvedla, že dne 17 nebo 18.2.2020 půjde za panem S., kde bude požadovat nápravu na
příjezdové cestě. Dále byl paní S. učiněn dotaz na možnost přijmutí osob na VPP, kdy
starostka obce uvedla, že v obci není nikdo, kdo by byl na ÚP evidován a tuto práci mohl
vykonávat. Pan P. učinil dotaz na možnost opravy kanalizace, vedoucí kolem jeho domu. Na
toto mu bylo odpovězeno, že na opravu kanalizace obec nemá finanční prostředky s tím, že
kanalizace se bude opravovat až v době, kdy se v obci bude jednat o čističce odpadních vod.
k bodu č. 13:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 14.30 hod.
V Úhercích dne 15.2.2020
Veškeré písemnosti v plném znění budou k nahlédnutí na našich nových webových stránkách.
Zapsala:

Dagmar Bryndová

_____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger

_____________________

Renata Lancová
……………………….
starostka

_____________________
………………………
místostarostka

