Zápis a usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Úherce
ze dne 22.11.2020
Termín:
Místo:
Přítomni:

22.11.2020 v 15.00
obecní úřad Úherce
dle prezenční listiny

Program 4. 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 3. zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2020
6. Návrh rozpočtu na rok 2021
7. Doplnění č.j. u bezplatného převodu pozemků
8. Veřejná sbírka - Hříškov
9. Rozpočtové změny
10. Informace k DČOV
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 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, kdy starostka o tomto dala hlasovat
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje program zasedání
k bodu 5:
>> starostka seznámila ZO a přítomné, že úkoly z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2020
byly splněny.
k bodu 6:
>> starostka seznámila přítomné s vyvěšeným návrhem rozpočtu na rok 2021, kdy o tomto
dala hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021
k bodu 7:
starostka přítomné seznámila s písemností zaslanou Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, kdy se jedná o smlouvu pod č. ULN/88/2020 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: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO souhlasí s navrženou smlouvou č. ULN/88/2020 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. 8:
starostka přítomné seznámila s žádostí k zaslání finančních prostředků na veřejnou sbírku
vyhlášenou obcí Hříškov, kdy o tomto dala hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO odmítlo zaslat finanční prostředky obci Hříškov z důvodu špatné finanční situace
v tomto období.
k bodu č. 9:
Účetní obce paní Vavrušková seznámila přítomné s nutností provést rozpočtové změny,
kdy se jedná o:
rozpočtovou změnu č. 14- výdej finančních prostředků ve výši 112.000,- Kč - Patok
Starostka dala hlasovat o této rozpočtové změně.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 14 - výdej finančních prostředků ve výši 112.000,- Kč.
k bodu č. 10:
Starostka seznámila ZO a přítomné s pokračujícími pracemi, které vedou k dotačnímu
programu z Ministerstva životního prostředí na budování DČOV. Seznámila je s podmínkami
pro uskutečnění tohoto možného záměru, kdy přítomné seznámila s písemnostmi, které budou
rozeslány do jednotlivých čp., které dostanou v co nejkratší době do svých poštovních
schránek. Dále uvedla, že byl pod obcí založen nový účet, který bude sloužit pouze za účelem
výdeje a zasílání finančních prostředků, kdy prvotní bude dohodnutá základní částka 10.000,Kč od trvale žijících osob, které se zapojí k vybudování DČOV. Pokud dojde ke stavbě
DČOV, bude se dále platit poplatek za údržbu DČOV v určité, ještě neurčené výši ročně.
Pokud nebude tento záměr uskutečněn, vložené finanční prostředky budou vráceny.

k bodu č. 11:
starostka přítomné seznámila se jmenováním inventarizační komise. Dále starostka
požádala ZO o zvýšení osobního limitu starostky pro finanční rozhodování, kdy navrhla
částku do 150.000,- Kč a dala o tom hlasovat.
+ hlasování o tom
Průběh hlasování:
pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení:
ZO schvaluje navýšení limitu starostky pro finanční rozhodování, kdy souhlasí s navrženou
částkou do 150.000,- Kč.
k bodu č. 12:
Paní J.B a D. Č upozornili na občasné nezastavování řidičů autobusové dopravy na
zastávce u pomníku, kdy starostka obce uvedla, že bude informovat o této skutečnosti PID.
k bodu č. 13:
Schůze byla ukončena
Ukončení zasedání provedla starostka obce v 16.10 hodin.
V Úhercích dne 23.11.2020

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

Dagmar Bryndová

_____________________

Zápis ověřili: Stanislav Zelinger

_____________________

Zapsala:

Renata Lancová

……………………….
starostka

_____________________

………………………
místostarostka

