Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 09.05.2007, konaného od 18.00 hodin
na Obecním úřadě Úherce
Přítomni: Matoušek, Mrázková, Karlová, Ing.Urbášková, Blažek, Holý, Píšek
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu : Holý, Ing.Urbášková
Zapisovatelka : Hanusová
Hosté: Ing.Hofman, Mgr.Vaškevič, pí.Holá, Holý Josef
Zastupitelstvo obce se sešlo v plném počtu 7 členů, bylo tedy usnášeníschopné.
Starosta obce určil za ověřovatele zápisu Ing.Urbáškovou Ivanu a p.Holého Jaroslava.
Program:
1)Zahájení
2)Kontrola usnesení
3)Zpráva starosty
4)Prodej pozemků – PZ
5)Prodej pozemků – obytná zóna
6)Bytová výstavba
7)Organizační záležitosti
8)Finanční příspěvek - občanské sdružení ARAGONIT
9)Valná hromada Vodárenské a kanalizační a.s. – delegování zástupce
10)Diskuse zastupitelstva
11)Usnesení
12)Diskuse občanů
13)Závěr
Program byl jednomyslně schválen ( 7 pro)
Návrh usnesení č. 11/07
ZO schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce se změnou v bodě 6 článku 9 jednacího
řádu ZO Úherce – Hlasování. V úvodu tohoto bodu bude doplněno následující ustanovení :
V zápise o hlasování se vždy uvede jmenovitě stav hlasování.
Jednací řád nabývá účinnosti dne 9.5.2007.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se 0
3)Zpráva starosty
Navržené termíny konání jednotlivých jednání Zastupitelstva obce od 18.00 hod. ve
dnech : 6.6.2007, 27.6.2007, 5.9.2007,3.10.2007, 7.11.2007 a 12.12.2007. Místo konání
bude vždy projednáno na předchozím jednání ZO.
Případné jiné termíny budou vždy schvalovány ZO.
Mikroregion – seznámení zastupitelů s výsledkem přezkoumání hospodaření Mikroregionu
za rok 2006, se závěrečným účtem Mikroregionu za rok 2006 a s návrhem rozpočtu
Mikroregionu na rok 2007.

4)Prodej pozemků – PZ, 2.5.2007 – jednání komise PZ – doporučená cena pro další jednání
165,-Kč/m2.
4.5.2007- jednání s projekční fi. Pilsen-West – Garnier Theobald.
Na tomto jednání byla dohodnuta další schůzka na 10.5.2007 ve 13.00 hod.– Ing.Hofman
( Obec Úherce, Mayfield, Garnier Theobald a zpracovatel ÚP Area Group), kde budou dále
projednány regulační požadavky na průmyslovou zónu.
Informoval ZO Ing.Hofman – pozemky, dopravní řešení, změna ÚP ........
Informoval ZO Mgr.Vaškevič – dopis JUDr.Helmová ze dne 26.4.2007, znalecký posudek
na práce RK Kontakta s.r.o., Dohoda o narovnání s RK Kontakta s.r.o. ................
5)Prodej pozemků – obytná zóna
Je nutno zpracovat zastavovací studie se všemi regulativy a možnostmi připojení lokalit
určených k bytové zástavbě v rámci ÚP obce Úherce.
6)Bytová výstavba
Obcí byla přijata limitka z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 080 000,-Kč.
K dnešnímu dni bylo čerpáno z této limitky 1 991 619,-Kč. Stavba pokračuje dle
harmonogramu. Pravidelně probíhají kontrolní dny.
7)Organizační záležitosti
Úklid černých skládek (Línský les, přístupové cesty) bude proveden 19.5.2007 za účasti
členů Rybářského spolku Úherce. Tyto práce budou provedeny na Dohodu o provedené
práci.Technicky a organizačně zajišťuje p.Fořt Miroslav.
Z důvodu nepříznivého závěru Přezkoumání hospodaření obce Úherce za rok 2007
navrhl starosta doplnění usnesení č.03/07 z 18.4.2007 ke schválení závěrečného účtu a zprávy
o přezkoumání s výhradou – o přijetí opatření, aby již nedocházelo k překročení výdajů
v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu. Finanční výbor je pověřen kontrolou čerpání a
navrhováním rozpočtových opatření v rámci rozpočtu. Tyto kontroly budou prováděny
čtvrtletně a vyhodnocovány na jednání ZO.
Doplnění člena Kontrolního výboru, navržen pan Martin Pavlíček.
8)Finanční příspěvek - občanské sdružení ARAGONIT
Starosta byl pověřen zjistit další informace. Jelikož obec Úherce podporuje Ústav zdravotně
postižených dětí ve Zbůchu, příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že se Hudebního
festivalu zdravotně postižených - SOUZNĚNÍ, který pořádá občanské sdružení Aragonit,
zúčastní také děti tohoto ústavu.
9)Valná hromada Vodárenské a kanalizační a.s. – delegování zástupce
v červnu 2007
Starosta doporučil pověřit místostarostku obce pí.Annu Mrázkovou.
10)Diskuse zastupitelstva
11)Usnesení

Návrhy usnesení:
12/07
ZO schvaluje cenu prodeje pozemků I.etapy PZ Pilsen-West ve výši 165,-Kč/m2.
Pro
5 ( Píšek, Ing.Urbášková, Holý, Blažek, Mrázková)
Proti
0
Zdržel se 2 ( Matoušek, Karlová)

13/07
ZO schvaluje termíny konání jednotlivých jednání zastupitelstva obce od 18.00 hod
ve dnech 6.6.2007, 27.6.2007, 5.9.2007, 3.10.2007, 7.11.2007 a 12.12.2007. Místo konání
bude vždy projednáno na předchozím jednání ZO.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se
0
14/07
ZO projednalo a schvaluje doplnění usnesení č.03/07 ze dne 18.4.2007 ke schválení
závěrečného účtu obce za rok 2006 a zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2006 s výhradou. Byla přijata opatření, aby již nedocházelo k překročení výdajů v rámci
jednotlivých paragrafů rozpočtu. Finanční výbor je pověřen kontrolou čerpání a navrhováním
rozpočtových opatření v rámci rozpočtu. Tyto kontroly budou prováděny čtvrtletně a
vyhodnocovány na jednání ZO.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se
0
15/07
ZO schvaluje dalšího člena kontrolního výboru pana Martina Pavlíčka.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se 0
16/07
ZO schvaluje finanční příspěvek na pořádání dětského dne v Úhercích ve výši 3 000,-Kč.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se 0
17/07
ZO schvaluje delegáta pro Valnou hromadu Vodárenské a kanalizační a.s.
místostarostku obce pí.Annu Mrázkovou.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se 0
ZO bere na vědomí zprávu Ing..Hofmana a Mgr.Vaškeviče ohledně Průmyslové zóny
Pilsen-West .
ZO bere na vědomí zadání zpracování zastavovací studie se všemi regulativy a možnostmi
připojení lokalit určených k bytové zástavbě v rámci ÚP obce Úherce. Předběžný návrh
studie bude předložen na následujícím jednání ZO.
ZO bere na vědomí přijetí limitky z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 080 000,-Kč.
K dnešnímu dni bylo čerpáno z této limitky 1 991 619,-Kč. Stavba pokračuje dle
harmonogramu. Pravidelně probíhají kontrolní dny.
ZO bere na vědomí úklid černých skládek (Línský les, přístupové cesty), který bude
proveden 19.5.2007 za účasti členů Rybářského spolku Úherce, Tyto práce budou
provedeny na Dohodu o provedené práci.Technicky a organizačně zajišťuje p.Fořt Miroslav.
ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2006,
závěrečným účtem Mikroregionu za rok 2006 a návrhem rozpočtu Mikroregionu na rok 2007.

12)Diskuse občanů
13)Závěr
Všechny body programu byly projednány, usnesení zastupitelstva byla přijata.
Termín příštího jednání ZO je stanoven na 6.6.2007 od 18.00 hod. na Obecním Úřadě
v Úhercích.

Ověřovatelé zápisu : ………………………………………………
Ing.Ivanka Urbášková

………………………………………………
Jaroslav Holý

