Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 19.11.2008
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Urbášková, Stehlík
Zapisovatelka : Hanusová
Hosté: Mgr. Hanauerová
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Urbášková, Stehlík
Jednomyslně schváleno ( 7 pro ) - ověřovatelé zápisu :
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/POZEMKY DOTČENÉ KOMUNIKACÍ II/180
4/KANALIZACE – DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.5, REALIZACE
5/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 8BJ - NÁVES
6/OSTATNÍ - Nadace, hasiči, rozpočet 2009, zpráva kontrolní komise
7/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
8/USNESENÍ
9/DISKUSE OBČANŮ
10/ZÁVĚR
Program byl schválen

( pro 7 , proti 0 , zdržel se 0 )

Zastupitelstvo se dohodlo, že jednotlivá usnesení budou přijata okamžitě po projednání
každého bodu programu. Jednomyslně schváleno ( pro 7, proti 0 , zdržel se 0 )
1) ZAHÁJENÍ

2) KONTROLA USNESENÍ
Usn. 84/08 – prodej pozemku – Toušovi – smlouva se realizuje
85/08 - Záměr bezúplatného pozemku 1668/16 byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 3.11.2008
do 19.11.2008
86/08 – smlouva byla podepsána
87, 88/08 - schválená výše stočného na roky 2008, 2009
89/08 - Smlouva o nájmu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s Vodárnou Plzeň
a.s. již byla uzavřena
91/08 – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 7015 byl uzavřen
92, 93, 94/08 - žádost o pořízení změny č.2 ÚPO Úherce byla podána na odbor ÚP Městského
úřadu Nýřany.
3/PRODEJ POZEMKU
ZO schválilo usn.č. 85/08 dne 15.10.2008 záměr bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Úherce u
Nýřan dotčeného komunikací II/180 parc.č. – 1668/16 o výměře 736 m2 ve prospěch Plzeňského
kraje. Záměr byl zveřejněn na Úřední desce OÚ od 3.11.2008 do 19.11.2008, k tomuto záměru
nebyly podány žádné návrhy ani připomínky.

Návrh usnesení: 95/08
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Úherce u Nýřan parc.č.1668/16 o
výměře 736 m2 ve prospěch Plzeňského kraje.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

4/KANALIZACE – DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.5, REALIZACE
29.11.2008 bude provedena přejímka kanalizace od fa Geosan Group a.s., práce postupují podle
harmonogramu, v současné době probíhají veškeré terénní úpravy po kanalizaci. Termín dokončení
stavby bude splněn. Na závěr předkládám ZO závěrečný dodatek č.5 smlouvy o dílo Č.
A.06056.1.1206, který řeší skutečné provedení stavby a její závěrečné fakturace.
A dále řeší ponížení fakturace o 480 000,-Kč na komunikaci Pančava, Střední. Celková cena díla vč.
DPH je 33 684 045,99,- Kč vč.DPH ( 5 378 124,99,-Kč)
Starosta seznámil ZO se zněním dodatku.
Proběhla diskuse ZO k dodatku a k realizaci opravy komunikace – Pančava, Střední.
Starosta bude řešit s p.Cachovanem dodání hutnících zkoušek na uvedené komunikace.

Návrh usnesení: 96/08
ZO schvaluje uzavření Dodatku č.5 Smlouvy o dílo Č.A.06056.1.1206, na akci „Kanalizace pro
obec Úherce.
Pro
Proti
Zdržel se

4 ( Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
2 (Karlová, Matoušek)
1 (Mrázková)

5/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 8BJ – NÁVES
Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podle §80 zák.č.137/2006 Sb, o veřejných
zakázkách ( dále jen zákon). Typ veřejné zakázky -zjednodušené podlimitní řízení
Zprávu předložil ZO p.Vlastimil Blažek.
Nová výstavba bytového domu 8 BJ Úherce. Na základě posouzení byla vyhodnocena nejnižší
přijatá nabídka – firma K+V stavitelství s.r.o., Chotíkov 35, 330 17 Chotíkov, a to ve výši
12 529 615,-Kč vč. DPH
Náhradník : S&H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.Strojírenská 260 ,155 21 Praha 5 –Zličín
provozovna Plzeňská 981, 337 01 Rokycany
Proběhla diskuse ZO k výstavbě nového bytového domu.
Připomínka pí.Mrázkové – trvá na výstavbě domova důchodců, není pro bytový dům.

Návrh usnesení: 97/08
ZO schvaluje zhotovitele díla – Nová výstavba bytového domu – 8 BJ Úherce
firmu K+V stavitelství s.r.o., Chotíkov 35, 330 17 Chotíkov, IČO 468 842 89
Pro
4 ( Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
3 (Mrázková, Karlová, Matoušek)
Zdržel se 0

Návrh usnesení: 98/08
ZO schvaluje náhradníka ke zhotovení díla – Nová výstavba bytového domu – 8 BJ Úherce
firmu S&H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.Strojírenská 260 ,155 21 Praha 5 –Zličín
provozovna Plzeňská 981, 337 01 Rokycany, IČO 279 711 21
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
2 (Karlová, Matoušek)
Zdržel se 1 (Mrázková)

Návrh usnesení: 99/08
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu nového bytového domu 8BJ na místě původních
bytových domů č.p.41, 52
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
2 (Karlová, Matoušek)
Zdržel se 1 (Mrázková)

6/OSTATNÍ
1.Nadace pro obnovu kostela sv.Josefa
Předávám slovo Mgr.Hanauerové, jednatelce nadace – Mgr.Hanauerová seznámilo ZO s přijatými
dotacemi pro Nadaci a ostatními příjmy, s finanční situací Nadace a s provedenými a prováděnými
pracemi na kostele sv.Josefa v Úhercích. Přílohou Zápisu je žádost Nadace pro obnovu kostela
sv.Josefa v Úhercích.

Návrh usnesení: 100/08
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300 000,-Kč pro „Nadaci pro obnovu
kostela Sv.Josefa v Úhercích“, který bude použit výhradně na obnovu kostela Sv. Josefa v Úhercích.
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
0
Zdržel se 3 (Mrázková, Karlová, Matoušek)
2.Hasiči, pojištění
Z důvodu úrazu velitele výjezdové jednotky je nutné se zamyslet nad zabezpečením těchto lidí
z hledisky pojištění. Byl osloven p.Kaňka – pojišťovací makléř, který vypracoval návrh nabídky
Pojišťovny České spořitelny. Je nutné se rozhodnout zda obec bude hradit toto pojištění a v jaké
výši. Makléř doporučil pojistit také starostu obce, který není pojištěn v rámci zaměstnanců obce.
Předkládám ZO nabídku Pojišťovny České spořitelny.
Návrh skupinového úrazového pojištění členů výjezdové jednotky
Návrh úrazového pojištění starosty
Proběhla diskuse ZO k předloženým návrhům

Návrh usnesení: 101/08
ZO schvaluje zajištění skupinového úrazového pojištění JPO obce Úherce pro dobrovolné hasiče.
Pro
5
Proti
0
Zdržel se 2

(Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek, Stehlík)
(Karlová, Matoušek)

Návrh usnesení: 102/08
ZO schvaluje zajištění úrazového pojištění pro starostu obce v rámci výkonu funkce.
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
1 (Matoušek)
Zdržel se 2 (Mrázková, Karlová)
3.Rozpočet 2009
Diskuse ohledně vypracování návrhu Rozpočtu 2009, p.starosta uvědomil ZO, že v prosinci 2008 na
jednání ZO navrhne rozpočtové provizorium pro rok 2009 (předb.příjem obce cca 3 mil.Kč +
dotace+revitalizace + prodej pozemků v PZ a další možné příjmy – lesy…..).
Pí. Urbášková navrhla vypracovat 2 návrhy rozpočtu – opozice předloží svůj návrh
a poté se tyto návrhy budou společně konzultovat.
Opozice odmítla vytvořit svůj návrh rozpočtu, jelikož nemají příslušné podklady.
P.Starosta - podklady pro sestavení rozpočtu je možno získat na OÚ.
4.Kontrolní výbor
Předseda Kontrolního výboru předložil ZO zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 28.10.2008.
Kontrolní výbor zasedal v hospodě U Kata, což p.starosta považuje za velmi nevhodné, dle
p.Matouška se může kontrola provádět kdekoli – zákon č. 128/2000 Sb. neurčuje místo konání
kontroly.
Zápis z jednání kontrolního výboru je součástí zápisu.
ZO bere na vědomí Zápis z jednání z kontrolního výboru.
7)DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.
Oprava dveří č.p 141
Hasičská zbrojnice - topení
8) USNESENÍ
Usnesení byla přijata po projednání jednotlivých bodů programu

9) DISKUSE OBČANŮ
10) ZÁVĚR
Všechny body programu byly projednány, usnesení zastupitelstva byla přijata.
Konec zasedání ve 21.40 hod.
Příští jednání zastupitelstva je stanoveno na den 10.12.2008 od 18.00 hod. na Obecním úřadě v
Úhercích.
Ověřovatelé zápisu :

..........................................................
Petr Stehlík

.................................................
Ing. Ivanka Urbášková

