Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 6.9.2020
Termín:
Místo:
Přítomni:

6.9.2020 v 15.00
obecní úřad Úherce
dle prezenční listiny

Program 3. veřejného 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 2. zasedání zastupitelstva ze dne 7.6.2020
6. OZV o místním poplatku ze vstupného
7. Požární řád
8. Sponzorské dary
9. Příspěvek do obce - koronavir
10. Odpověď na stížnost pana J.B.
11.Informace k domácím čističkám odpadních vod (DČOV)
12. Různé
13. Diskuze
14. 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, kdy byl starostkou navržen ještě jeden bod a to číslo 11 informace o bezúplatném převodu pozemků z ÚpZSvVM a dále se bude pokračovat v číselné
řadě programu, kdy starostka o tomto dala hasovat
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:

pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje program zasedání s navrženou změnou
k bodu 5:
>> starostka seznámila ZO a přítomné, že úkoly z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 7.6.2020
byly splněny.
k bodu 6:
>> starostka seznámila přítomné s novou Obecní vyhláškou a to č. 2/2020 o místním
poplatku ze vstupného a tím zrušení OZV č. 3/2011, kdy o tomto dala hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO ruší OZV č. 3/2011 a schvaluje OZV č. 2/2020
k bodu 7:
starostka seznámila přítomné s novým Požárním řádem a tím zrušení OZV č. 1/2013, kdy
o tomto dala hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO ruší OZV č. 1/2013 a schvaluje Požární řád
k bodu č. 8:
starostka přítomné seznámila se sponzorskými dary, kdy obec přijala sponzorský dar ve
výši 50.000,- Kč od spol. Biopreparáty, 30.000,- Kč od M. K., kdy tyto peněžní prostředky
byly použity na stavbu hasičské nádrže a 40.000,- Kč od J. K. bylo obcí přijato na splácení
hasičského vozidla dle dohody. Tímto vznikly rozpočtové změny, kdy se jedná o navýšení
rozpočtu o částku 50.000,- Kč, navýšení rozpočtu o částku 30.000,- Kč a navýšení rozpočtu o
částku 40.000,- Kč. Z tohoto důvodu dala starostka o tomto hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO přijímá sponzorské dary ve výši 50.000,- Kč, 30.000,- Kč a 40.000,- Kč a ZO souhlasí
s těmito rozpočtovými změnami - navýšení rozpočtu o částku 50.000,- Kč, navýšení rozpočtu
o částku 30.000,- Kč a navýšení rozpočtu o částku 40.000,- Kč
k bodu č. 9:
starostka přítomné seznámila s tím, že do obce přišly finanční prostředky od státu, kdy na
každou osobu trvale žijící bylo státem přispěno částkou 1.250,- Kč.
k bodu č. 10:
starostka přítomné seznámila s dopisem od J.B., kdy byl v tomto dopise vyjádřen
nesouhlas se zápisem do místní kroniky. Starostka uznala některé formulace, kdy sdělila, že
tyto budou z kroniky vyškrtnuty, ale jinak se zápisem souhlasí. K věci dále uvedla, že se
jednalo o návrh a každý měl možnost se k tomuto návrhu vyjádřit, kdy takto J.B. vznesl
námitky a některé byly uznány. S navrženými změnami J.B. souhlasil. Po odstranění
navržených formulací dala starostka o zápisu v kronice hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:

ZO souhlasí se zápisem v kronice s navrženými změnami.
k bodu č. 11:
starostka přítomné seznámila s písemností zaslanou Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, kdy se jedná o smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva. Jedná se o pozemky p.p.č. 751/35, 751/34,
637/53, 537/54 a 751/2 v k.o. Úherce u Panenského Týnce, kdy o tomto dala hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO souhlasí s navrženou smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva k pozemkům p.p.č. 751/35, 751/34, 637/53,
537/54 a 751/2 v k.o. Úherce u Panenského Týnce
k bodu č. 12:
Starostka seznámila ZO a přítomné s dotačním programem z Ministerstva životního
prostředí na budování DČOV. Seznámila je s podmínkami pro uskutečnění tohoto možného
záměru, kdy přítomné vyzvala k přihlášení se k tomuto programu a předběžnému souhlasu od
jednotlivých občanů s tímto plánem. Každý z přítomných měl možnost se k tomuto vyjádřit,
kdy všichni přítomní měli kladné stanovisko k tomuto záměru a dali souhlas ZO pokračovat
k uskutečnění tohoto plánu.
k bodu č. 13:
Účetní obce paní V. seznámila přítomné s nutností provést rozpočtové změny, kdy se jedná o:
rozpočtovou změnu - navýšení rozpočtu o částku 106.250,- Kč, kdy se jedná o již avizovanou
zprávu z bodu č. 9 - zaslání peněžních prostředků od státu
Starostka dala hlasovat o této rozpočtové změně.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu - navýšení rozpočtu o částku 106.250,- Kč.
k bodu č. 14:
Do diskuze se přihlásil pan V.CH., který uvedl, že po ukládání elektriky do země došlo
k ucpání kanalizace před jeho domem.
k bodu č. 15:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 16.55 hod.
V Úhercích dne 12.9.2020
Veškeré písemnosti v plném znění budou k nahlédnutí na našich nových webových stránkách.
Zapsala:

Dagmar Bryndová

_____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger

_____________________

Renata Lancová
……………………….
starostka

_____________________
………………………
místostarostka

