Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.1.2009
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blaţek, Matoušek, Stehlík, Karlová
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Matoušek, Stehlík
Zapisovatel : ing.Urbášková
Hosté: Bedent Jiří
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Matoušek, Stehlík
Jednomyslně schváleno ( 7 pro ) - ověřovatelé zápisu : Matoušek,Stehlík
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/KOMUNIKACE PANČAVA, STŘEDNÍ
4/ROZPOČET 2009
5/DOTACE HASIČÁRNA
6/OSTATNÍ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, POUŤ 2009,VYHLÁŠKA
KANALIZACE,REVITALIZACE-PROJEKT, NADACE ČEZ
7/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
8/USNESENÍ
9/DISKUSE OBČANŮ
10/ZÁVĚR
Program byl schválen

( pro 7

, proti 0 , zdrţel 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
Provedl starosta obce.

2) KONTROLA USNESENÍ
Usn. 113/08 – Zrušení obecně závazné vyhlášky obce Úherce č.1/2008 . 114/08 - Dohoda o úhradě nákladů, spojených s geometrickým oddělením pozemků
KN 1373/1,1414/3,GP 496/2 a EN 1387/1 zatím nebyla uzavřena, oznámeno na
PFČR, ţe obec souhlasí s podílením se na těchto nákladech.
115/08 – Doplnění kopie dohody o provedení práce č.05/08 k zápisu z jednání ze dne
10.12.2008 – na základě rozhodnutí ZO nebyla tato kopie k zápisu doplněna.
116/08 - ZO rozhodlo , ţe provádění kontrol finančního a kontrolního výboru bude na Obecním
úřadě v Úhercích a to z originálů dokumentů. V zápise z provedené kontroly budou
jasně specifikované kontrolované materiály.
117/08 – Pronájem pozemků fa.Zemědělská výroba Milknatur a.s. – smlouva podepsána
29.12.2008.
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3) KOMUNIKACE PANČAVA, STŘEDNÍ
Fa.RENTEX – z důvodu nepříznivých podmínek na střední ul. dle hutnících zkoušek, jsme museli
přistoupit ke změně struktury komunikace a tímto došlo k navýšení původního
rozpočtu. Je nutné provést vícepráce a to odbagrování jílu a následného vyplnění a
zhutnění tělesa komunikace tak aby splňovalo kritéria pro tuto stavbu – viz.p.Blaţek.
V minulých týdnech jsme řešili z TDI a zhotovitelem skladby a financování. Těchto
jednání se zúčastnila Ing.Urbášková, p.Blaţek a projektant p.Kučera. V dodatku č.1
zdělení a poníţení prací o křiţovatku, cena díla-původně …….3 825 815,49,- vč.DPH
se navyšuje na částku …………..4 734 806,- vč.DPH
(navýšení o 908 990.51,-Kč)
V této částce jsou řešeny hlavně podkladní skladby pod komunikací.
Z důvodu urychlení stavebních prací bude dodávka vpustí chodníkových a silničních včetně
práce,drenáţní potrubí,úprava vpustí v komunikaci řešena přímou dodávkou od fa.Lucák.Tyto práce
budou řešeny objednávkou u fa.Lucák.( cca.500tis.) Tímto dojde nejen k urychlení prací, ale také
k niţší ceně, neţ nabídla fa.Renterx –reality s.r.o.. Provedli jsme analýzu rozpočtu a proto
doporučujeme tuto přímou dodávku.
Dále předkládám ke schválení Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č.20 /2008 sepsané mezi Obcí
Úherce a fa. Staving-invest s.r.o. – TDI. Dodatek upravuje výši ceny dle skutečné ceny díla.(89-110)
Dále navrhuji ZO, aby schválilo téţ konečnou úpravu vjezdů ve střední ulici z důvodu celkové
realizace této komunikace. Jedná se o vjezdy z asfaltu na pravé straně cca 110 tis./Kč 127 m2 od
hlavní komunikace a vjezdy ze zámkové dlaţby na levé straně cca 70m2. Dodávku asfaltového
povrchu bude řešena objednávkou u fa.Rentex-reality, dlaţba u fa.Lucák.

Návrh usnesení: 1/09
ZO schvaluje uzavření upraveného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2008 mezi obcí
Úherce a fa. Rentex-reality s.r.o. Cena díla bude ……… 4 734 806,- vč.DPH.
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blaţek, Stehlík)
Proti
3 (Matoušek, Karlová, Mrázková)
Zdrţel se 0

Návrh usnesení: 2/09
ZO schvaluje firmu Lucák Milan, Koloveč pro přímou dodávku vpustí chodníkových a silničních
včetně práce,drenáţní potrubí,úprava vpustí v komunikaci, tyto práce budou řešeny objednávkou
zhotoviteli.
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blaţek, Stehlík)
Proti
2 (Matoušek, Karlová)
Zdrţel se 1 (Mrázková)

Návrh usnesení: 3/09
ZO schvaluje Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č.20 /2008 sepsané mezi Obcí Úherce a fa. Stavinginvest s.r.o. – TDI. Dodatek upravuje výši ceny dle skutečné ceny díla.
Pro
Proti
Zdrţel se

4 (Píšek, Urbášková, Blaţek, Stehlík)
3 (Matoušek, Karlová, Mrázková)
0
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Návrh usnesení: 4/09
ZO schvaluje konečnou úpravu vjezdů ve střední ulici z důvodu celkové realizace této komunikace.
Jedná se o vjezdy z asfaltu na pravé straně od hlavní komunikace a vjezdy ze zámkové dlaţby na
levé straně . Dodávku asfaltového povrchu bude řešena objednávkou u fa.Rentex-reality s.r.o., dlaţba
u fa.Lucák Milan, Koloveč.
Pro
Proti
Zdrţel se

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

4) ROZPOČET OBCE ÚHERCE 2009
Starosta přednesl a předal návrh rozpočtu obce na rok 2009, k tomuto rozpočtu je téţ předloţen
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2008 – měsíc 12/08 – skutečné plnění rozpočtu 2008.
Tento návrh bude projednáván na dalším jednání ZO.
-Projednání připomínek k návrhu se bude konat 4.2.2009 od 15.00 hod na Obecním úřadě.
Konečná sestava za 12/2008 (40) bude předána ZO dne 28.1.2009
5/ DOTACE HASIČSKÁ ZBROJNICE
Dotace z programu ,,Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“
- ZO se předběţně dohodlo o poţádání dotace na fasádu sdruţeného objektu Hasičské
zbrojnice a hospodářské budovy .
- Tato rekonstrukce je odhadována ve výši 500 000,-Kč vč.DPH.
- Ţádám ZO o předloţení firem, které se zúčastní výběrového řízení.

Návrh usnesení: 5/09
ZO schvaluje podání ţádosti o dotaci programu ,,Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“
na fasádu sdruţeného objektu hasičské zbrojnice a hospodářské budovy ve vlastnictví obce Úherce.
Pro
Proti
Zdrţel se

7
0
0

6/OSTATNÍ
Odpadové hospodářství
P.Klose poţaduje moţnost vyváţení kom.odpadu 1x za měsíc z důvodu nenaplnění nádoby ve 14-ti
denním cyklu. Samozřejmě asi nebude sám, kdo by tuto moţnost uvítal a je tedy na ZO o tomto
rozhodnout. Je třeba, aby si ZO uvědomilo, ţe pokud povolí tuto výjimku, týká se všech občanů
obce. Je zapotřebí zváţit důsledek této výjimky v dobrém i špatném – černé skládky, ukládání KO na
nevhodných místech (u kontejnerů , zastávka ČSAD a další)

Návrh usnesení: 6/09
ZO schvaluje moţnost svozu komunálního odpadu pro občany 1x za měsíc.
Pro
Proti
Zdrţel se

0
6 ( Píšek, Mrázková, Urbášková, Blaţek, Stehlík, Matoušek)
1 (Karlová)
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Pouť 2009
Termín pouti 21.3 – 22.3.2009, nájemce a provozovatel LTD - p.Lagron Vlastimil ml., nájemce a
zajištění stánkového prodeje - p.Lagron Vlastimil st.
Smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle smluv z loňského roku.

Návrh usnesení: 7/09
ZO schvaluje termín konání tradiční Josefské pouti dne 21. a 22.3.2009.
Pro
7
Proti
0
Zdrţel se 0
Vyhláška kanalizace

Návrh usnesení: 8/09
ZO revokuje usnesení č.113/08 ze dne 29.12.2008 – Zrušení obecně závazné vyhlášky obce č.1/2008.
Pro
6 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blaţek, Stehlík, Matoušek)
Proti
0
Zdrţel se 1 (Karlová)

Návrh usnesení: 9/09
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.1/2008 o hospodaření se splaškovými odpadními vodami.
Pro
Proti
Zdrţel se

7
0
0

Revitalizace návsi
Předkládám ZO zpracovaný projekt – Regenerace náměstí obce Úherce zpracovanou fa. Projektstav
s.r.o. – projektant Ing. Martin Volný.
Tento projekt je zpracován dle poţadavků ZO a hlavně odsouhlasen v návrhu DI Plzeň-sever.
V této podobě je projekt připraven k dalšímu projednávání – stavební řízení.
ZO se dohodlo zachovat či přizpůsobit chodník u studny v horní části náměstí

Návrh usnesení: 10/09
ZO schvaluje návrh projektu regenerace náměstí k dalšímu zpracování pro stavební účely..
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blaţek, Stehlík)
Proti
2 (Matoušek, Mrázková)
Zdrţel se 1 (Karlová)
Nadace Čez – dětské hřiště
p.Matoušek přednesl ZO podklad pro podání ţádosti o dotaci na hřiště od fa.ČEZ.

Návrh usnesení: 11/09
ZO schvaluje podání ţádosti o nadační příspěvek – oranţové hřiště z nadačního fondu ČEZ do výše
1 milionu Kč se spoluúčastí Obce Úherce max. 15%.
Pro
7
Proti
0
Zdrţel se 0
4.

7)DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Probíhala během jednání ke kaţdému bodu programu
8) USNESENÍ
Usnesení byla přijata po projednání jednotlivých bodů programu
9) DISKUSE OBČANŮ
Připomínka p.Bedenta: Komunikace Pančava – v současné době zaváţí komunikaci jemným
materiálem a přejíţdí toto ţehličkou. Zem je do 50 cm promrzlá, po rozmrznutí nebude kvalita
dobrá. Je třeba, aby to zkontroloval stavební dozor.
p.starosta – na dílo je 4letá záruka, navíc toto se dělá z důvodu průjezdnosti komunikace, fa pracuje
dle svého harmonogramu, vše konzultuje s technicko-inţenýrským dozorem stavby.
Mou osobou jsou prováděny průběţné kontroly.
p.Blaţek– výjezd na hlavní silnici – p.Hanus nemá při výjezdu traktorem přehled (přes stromy
u silnice)
vyjádření p.starosty- v projektu regenerace náměstí jsou řešeny mimo jiné také všechny výjezdy a
sjezdy na komunikace dle poţadavku DI Plzeň-sever
10) ZÁVĚR
Všechny body programu byly projednány, usnesení zastupitelstva byla přijata.
Konec zasedání ve 21.40 hod.
Příští jednání zastupitelstva je stanoveno na den 11.2.2009 od 18.00 hod. na Obecním úřadě
v Úhercích.
Ověřovatelé zápisu :

..........................................................
Miloslav Matoušek

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