Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 7.6.2020
Termín:
Místo:
Přítomni:

7.6.2020 v 15.00
obecní úřad Úherce
dle prezenční listiny

Program 2. 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 1. mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 22.3.2020
6. Informace k žádosti nemocnic
7. Smlouva se společností Serviso
8. Informace k žádosti o podporu linky bezpečí
9. Informace k čističce
10.Věcná břemena k ČEZ
11.Peněžitý dar na provoz LPS
12. Obecně závazná vyhláška - psi
13. Různé
14. Diskuze
15. 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 Jana Šípková, ověřovateli zápisu pak byli
navrženi Stanislav Zelinger a Dagmar Bryndová
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem Janu Šípkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Zelingera a
Dagmar Bryndovou.
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 1. mimořádného zasedání zastupitelstva ze
dne 22.3.2020 byly splněny.
k bodu 6:
>> starostka seznámila přítomné o žádosti přispění na provoz nemocnic Slaný a Žatec a
nechala o tom hlasovat, kdy navrhla finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro nemocnici Slaný.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje finanční dar pro nemocnici Slaný ve výši 1.000,- Kč
k bodu 7:
starostka přítomné seznámila s tím, že přišla na obec žádost od firmy Serviso o.p.s. s tím,
že se blíží konec programového období a pokud s nimi chceme opětovně spolupracovat, měli
bychom obnovit smlouvu na další programové období a to 2021-2027. Jedná se o zařazení
našeho katastrálního území do území působnosti spol. MAS SERVISO o.p.s. Třebívlice a
nechala o tom hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje opětovně uzavřít smlouvu s MAS SERVISO o.p.s. Třebívlice
k bodu č. 8:
starostka přítomné seznámila se žádostí o zaslání finanční výpomoci na Linku bezpečí,
kdy po všeobecné rozpravě byla žádost o finanční výpomoc zastupitelstvem obce zamítnuta.
k bodu č. 9:
starostka přítomné seznámila s tím, že nebudeme zahrnuty do možnosti se připojit na
čističku odpadních vod, která se bude budovat pro obec Klobuky a její přilehlé obce. Jelikož
nejsme rentabilní pro Panenský Týnec a ani pro Klobuky, budeme muset přemýšlet nad
vlastní likvidací splašků, což nejspíš bude provedeno formou čističek odpadních vod pro
každý dům zvlášť, kdy bude obec na tuto stavbu čističek odpadních vod přispívat nějakou
finanční částkou. O výši příspěvku se bude dále jednat, ale nejdříve na to musí obec ušetřit a
proto je to hudba budoucnosti.
k bodu č. 10:
starostka přítomné seznámila se smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti - jedná
se o dokončenou stavbu - rekonstrukci nízkého napětí, kdy část stavby byla prováděna na
pozemcích obce a uložení nízkého napětí vyžaduje zapsání věcných břemen na užitých
pozemcích. Dále navrhla, aby koeficient za m2 byl v částce 63.58 Kč. Starostka nechala o
tomto hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO uděluje souhlas starostce k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemcích obce ke stavbě - rekonstrukce NN s navrženým koeficientem za m2 ve výši 63.58
Kč.
k bodu č. 11:
starostka přítomné seznámila s písemností zaslanou Městským úřadem Louny o žádosti
spolufinancování lékařské pohotovostní služby, kdy v roce 2019 do naší obce přijela LPS
jedenkrát, kdy tento jeden výjezd představuje výši peněžitého daru ve výši 501,- Kč. ZO

chápe důležitost tohoto peněžitého daru pro další fungování LPS. Starostka o tomto dala
hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje peněžitý dar ve výši 501,- Kč pro LPS.
k bodu č. 12:
Starostka předložila ZO a přítomným novou OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů a
to z důvodu, že naše vyhláška byla zastaralá a bylo nutno tuto vyhlášku upravit podle nových
paragrafových znění. Tímto dala starostka hlasovat o zrušení OZV č. 2/2010 a poté schválit
novou OZV č. 1/2020
Nejdříve dala hlasovat o zrušení OZV č. 2/2010
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO ruší OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
Poté dala hlasovat o schválení nové OZV č. 1/2020
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
k bodu č. 13:
Účetní obce paní V. seznámila přítomné s nutností provést rozpočtové změny, kdy se jedná o:
rozpočtovou změnu č. 4 - právní služby - navýšení o 8.000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 5 - vodní služby - navýšení o 12.000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 6 - oprava silnice - navýšení o 21.000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 7 - poplatky a daně - navýšení o 5.000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 8 - oprava I. etapa vodní nádrže - 184.000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 9 - služba peněžních ústavů - navýšení o 10.000,- Kč
rozpočtovou změnu č. 10 - vratky voleb - 18.000,- Kč
Starostka dala hlasovat o každé rozpočtové změně zvlášť.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO rozhoduje o každé rozpočtové změně zvlášť a to o rozpočtové změně č. 4, č.5, č.6, č.7, č.
8, č.9, č.10, kdy souhlasí s rozpočtovými změnami.
Starostka přítomné seznámila s výší finančních prostředků, které jdou do obce, kdy finanční
prostředky jsou velmi omezeny z důvodu Covid-19. Nebude tedy možné některé investiční
záměry dokončit. Nebude zcela dostavena vodní nádrž z nedostatku financí, dojde však
k jejímu naplnění vodní hladinou. Z tohoto důvodu byl i zrušen svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu dne 5.9.2020.
k bodu č. 14:
Do diskuze se přihlásil pan Z.P., zdali by bylo možné dohodnout se SÚS řádné sekání
travního porostu a náletových dřevin okolo silnic, kdy starostka sdělila, že se o to pokusí.
Dále uvedl, že by se měli doplnit naše nové webové stránky obce s tím, že tam není vše, co

bylo na starých webových stránkách - archeologické vykopávky a kronika za rok 2019.
Starostka obce se ještě téhož dne spojila se zřizovatelem našich nových webových stránek,
kdy archeologické vykopávky již byly doplněny a co nejdříve bude doplněn i zápis kroniky
roku 2019. Dále se do diskuze přihlásil pan J.H., který uvedl, že si všiml poškození jedné z lip
u silnice u potoka, kdy zjistil, že má poškozenu kůru po celém obvodě ve spodní části kmene.
Starostka obce k lípě uvedla, že se nejedná o lípu v majetku obce a že bude informovat
majitele o nastalé situaci. Starostka obce informovala přítomné, že naše obec je zahrnuta do
druhé etapy díla D7 a přes naší obec vede objízdná trasa, kdy se musí počítat s vyšším
provozem.
k bodu č. 15:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 16.30 hod.
V Úhercích dne 11.6.2020
Veškeré písemnosti v plném znění budou k nahlédnutí na našich nových webových stránkách.
Zapsala:

Jana Šípková

_____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger

_____________________

Dagmar Bryndová

_____________________

……………………….
starostka

………………………
místostarostka

