Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.2.2009
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blaţek, Matoušek, Stehlík, Karlová
Omluveni:
Zapisovatel : ing.Urbášková
Hosté: Demitrov Wilhelm, Holý Josef, Štejr Petr, Píšková Dana
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členŧ a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : pí.Mrázkovou a p.Blaţka
Jednomyslně schváleno ( 7 pro ) - ověřovatelé zápisu : pí.Mrázková, p.Blažek
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/KOMUNIKACE PANČAVA, STŘEDNÍ
4/HASIČI POJIŠTĚNÍ
5/OSTATNÍ – ZASTUPITELÉ - 20/2009 Sb., POUŤ 2009,....)
6/ROZPOČET 2009
7/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
8/USNESENÍ
9/DISKUSE OBČANŦ
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. Seznámil ZO s prŧběhem slavnostního předání kanalizace konaného dne
9.2.2009. Slavnostního předání kanalizace se mimo jiné zúčastnil náměstek hejtmana pro Plzeňský
kraj p.Ivo Grüner a p.poslanec Václav Votava, kteří výstavbu kanalizace velmi kladně ohodnotili.
Závěrem jsem poděkoval všem , kteří se podíleli na výstavbě kanalizace naší obce – projektantŧm,
zhotoviteli, úředníkŧm státní správy a dalším a hlavně občanŧm obce Úherce za jejich trpělivost při
vlastní výstavbě.

2) KONTROLA USNESENÍ
Usn. 1/09 – Uzavření upraveného dodatku s fa.Rentex-reality s.r.o.
2/09 - Schválení firmy Lucák Milan pro přímou dodávku vpustí chodníkových a silničních
včetně práce, drenáţní potrubí, úprava vpustí v komunikaci – formou objednávekprobíhá
3/09 – Dodatek č.1 k mandátní smlouvě č.20/2008 – Staving invest s.r.o.
4/09 - Konečná úprava vjezdŧ ve střední ulici
5/09 – Dotace z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na fasádu hasičské
zbrojnice a hospodářské budovy – ţádost podána 22.1.2009
6/09 – Svoz komunálního odpadu pro občany 1 x za měsíc - neschváleno
7/09 – Schválení termínu Josefské pouti – 21. a 22.3.2009
8/09 – Revokace usnesení č. 113/08 – zrušení obecně závazné vyhlášky obce č.1/2008
9/09 – Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2009 – zveřejněna na úřední desce od 22.1.2009
do 11.2.2009.
10/09- Ţádost o nadační příspěvek – Oranţové hřiště z nadačního fondu ČEZ – p.Matoušek
zpracoval ţádost, byly doplněny potřebné doklady a odesláno na patřičnou adresu dne
29.1.2009, doručeno 30.1.2009.
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3) KOMUNIKACE PANČAVA, STŘEDNÍ
Informace o prŧběhu stavby - všeobecně
4) HASIČI POJIŠTĚNÍ
Na základě usnesení ZO č. 101/08 a 102/08 ze dne 19.11.2008 byl předloţen návrh pojistné smlouvy
č.5900063843 o skupinovém úrazovém pojištění hasičŧ a starosty.
Celková cena pojištění je ve výši ……….52 210,- Kč/ rok.

Návrh usnesení: 11/09
ZO schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 5900063843 o skupinovém úrazovém pojištění
s Pojišťovnou České spořitelny a.s.
Pro
5 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blaţek, Stehlík)
Proti
0
Zdrţel se 2 (Matoušek, Karlová)
p.Matoušek – ZO nemělo smlouvu k dispozici před jednáním.
5) OSTATNÍ – ZASTUPITELÉ - 20/2009 Sb., POUŤ 2009,....)

-zastupitelé
– seznámení s moţností zvýšení odměny pro neuvolněné zastupitele dle vyhlášky č.20/2009 Sb.
Zastupitelé rozhodnou zda se odměny budou navyšovat či zŧstanou v dané výši.

Návrh usnesení: 12/09
ZO schvaluje navýšení odměn neuvolněným zastupitelŧm
Pro
0
Proti
7
Zdrţel se 0

-pouť
– bylo zpracováno dopravní značení na pouť a předloţeno na DI Plzeň-sever.

6) NÁVRH ROZPOČTU 2009
Dle připomínek a projednávání ze dne 4.2.2009 byl přepracován návrh rozpočtu do stávající
podoby : Příjmy ve výši 3 771 900,-Kč
Výdaje ve výši 8 392 000,-Kč
Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn po dobu 15-ti dní na Úřední desce OÚ. Poté bude na dalším
jednání ZO předloţen ke schválení.
Zpráva z metodické dohlídky obce ze dne 29.1.2009 zatím nebyla doručena.
Při přezkumu hospodaření obce za rok 2008 bylo auditory z krajského úřadu doporučeno
aby rozpočtová opatření byla zpracovávána prŧběţně dle skutečností starostou obce do výše,
kterou odsouhlasí ZO. Tato dílčí RO budou předkládána na jednáních ZO.

Návrh usnesení: 13/09
ZO pověřuje starostu obce k provádění dílčích rozpočtových opatření do výše 50 000,-Kč.
Pro
Proti
Zdrţel se

4 (Píšek, Urbášková, Stehlík, Blaţek)
1 (Karlová)
2 (Mrázková, Matoušek)
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7) DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Probíhala během jednání ke kaţdému bodu programu.
pí. Mrázková – p. Hrŧza ţádá o opatření – voda z veřejného prostranství mu stéká do dvora
p.starosta – konečná úprava návsi včetně vjezdŧ, chodníkŧ...... bude provedena v rámci revitalizace
návsi.
Úprava zeleně po stavbě kanalizace se provede po pouti – fa.Lucák.
p.Matoušek – kdo bude hradit úpravy po stavbě kanalizace
p.starosta – fa Geosan group a.s.
Dále proběhla diskuse k pojistné smlouvě o skupinovém úrazovém pojištění, p. Matoušek upozornil
na článek 3 bod 4a.
8) USNESENÍ
Usnesení byla přijata po projednání jednotlivých bodŧ programu.
9) DISKUSE OBČANŦ
p.Demitrov – v hasičárně chybí dvoje dveře
p.starosta zajistí nápravu
10) ZÁVĚR
Všechny body programu byly projednány, usnesení zastupitelstva byla přijata.
Konec zasedání v 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva je stanoveno na den 11.3.2009 od 18.00 hod. na Obecním úřadě
v Úhercích.

Ověřovatelé zápisu :

..........................................................
Anna Mrázková

.................................................
Vlastimil Blaţek
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