Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová
Omluveni:
Zapisovatel : ing.Urbášková
Hosté: Marie Martínková
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : p.Stehlík a p.Matoušek
Jednomyslně schváleno ( 7 pro ) - ověřovatelé zápisu : p.Stehlík p.Matoušek
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
4/ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2008
5/ROZPOČET OBCE 2009
6/OSTATNÍ (CZECHPOINT, BYDLENÍ VÝCHOD, BYDLENÍ
ZÁPAD,POUŤ2009,CHODNÍK STŘEDNÍ UL.)
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
Provedl starosta obce.

2) KONTROLA USNESENÍ
Usn. 11/09 – Uzavřena smlouva o skupinovém úrazovém pojištění
12/09 - Odměny neuvolněným ZO nebyly navýšeny
13/09 – provádění dílčích RO do výše 50 000,-Kč starostou obce
3) BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Výstavba nového bytového domu byla z ekonomických důvodů odložena .
Budeme hledat jiný způsob financování .
ZO bere na vědomí odložení výstavby nového bytového 8BJ.
Byl uvolněn byt č. 2 v č.p. 140 – 2+KK , je třeba rozhodnout zda se byt přidělí dalšímu žadateli
v pořadníku či se upřednostní žádost o výměnu bytu za větší – Lukáš Mrázek.
K tomuto bodu vystoupila pí.Martínková,která sdělila ZO svou bytovou situaci .
ZO rozhodlo,že se bude postupovat dle pořadníku a bodového hodnocení – budou osloveni žadatelé
dle pořadníku.

1.

Starosta :
Dále navrhuji v kritériích doplnit následující požadavky:
Bezdlužnost - soc., zdravotní
Exekuce
Trestní stíhání
Platební schopnost – pravidelný příjem – zaměstnanec, důchodce, podnikatel či jiný pravidelný příjem.

Návrh usnesení: 14/09
ZO schvaluje Kriteria pro přidělování obecních bytů –bezdlužnost,exekuce,trestní stíhání,platební
schopnost.
Kriteria jsou přílohou zápisu.
Pro
1 (Píšek)
Proti
2 (Matoušek,Karlová)
Zdržel se 4 (Urbášková, Mrázková, Blažek, Stehlík)
Usnesení nebylo přijato.
4) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2008
Závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce .
Starosta přednesl Závěrečný účet obce za rok 2008 a Ing. Urbášková přednesla zprávu
o přezkoumání hospodaření obce.

Návrh usnesení: 15/09
ZO schvaluje Úherce Závěrečný účet obce za rok 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad. Závěrečný účet obce za rok 2008 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Úherce za rok 2008 byly zveřejněny na úřední desce OÚ Úherce od
23.2.2009 do 11.3.2009.
Pro
7
Proti
0
Zdržel se 0
5) ROZPOČET OBCE ÚHERCE 2009
Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce obce od 23.2.2009 do 11.3. 2009.
Byla podána připomínka SNK Úherce 2006 .
ZO bere na vědomí připomínku SNK Úherce 2006. Bylo již řešeno na minulém zasedání a tuto
připomínku považuje za bezpředmětnou.

Návrh usnesení: 16/09
ZO schvaluje Rozpočet obce Úherce 2009 -Příjmy -3 771 900,00Kč. Výdaje -8 392 000,00Kč.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 23.2.2009 do 11.3.2009.
Pro
5 ( Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
2 ( Karlová, Matoušek)
Zdržel se 0
V 19.30 hod bylo zasedání přerušeno.Pan Stehlík se omluvil pro další jednání ze zdravotních důvodů.
Jednání pokračuje v 19.45 hod. Přítomno šest zastupitelů –ZO je usnášení schopné.

2.

6) OSTATNÍ
CzechPOINT – od 1.7.2009 vchází v platnost zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon upravuje:
a) elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků…..
b) informační systém datových schránek
c) autorizovanou konvenci dokumentů.
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:
a) doručování orgány veřejné moci
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci
Datové schránky zřizuje a spravuje ministerstvo vnitra
S ohledem na výše uvedené má možnost obec zřídit CzechPoint
poskytování občanům níže uvedené výpisy:
-z rejstříku trestů
-centrálního registru řidičů
-katastru nemovitostí
-obchodního a živnostenského rejstříku
-seznam kvalifikovaných dodavatelů
-příjímat podání ke změnám v živnostenském rejstříku
-výpisy o bezdlužnosti a výpisy insolvenčního rejstříku.

jehož výhodou je možnost

Pořízením tohoto vybavení budeme ve shodě s požadavky na pracoviště provádějící autorizovanou
konvenci dokumentů a budeme moci ovládat naši datovou schránku podle zákona 300/2008 Sb. o
elektronických úkonech a autorizované konvenci dokumentů.
Toto je povinností obce od 1.7.2009 dle výše uvedeného zákona.

Pro zřízení CzechPointu Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační titul z EU s možností
čerpání ve výši 85 % nákladů celkové ceny. Doporučená sestava je ve výši cca 90 000,Kč, tzn. spoluúčast obce ve výši cca 13 500,-Kč.
Tato nabídka byla přednesena zastupitelstvu obce starostou obce i zástupcem firmy
AutoCont, p.Janem Kubíčkem (telefonicky). Termín podání žádosti o dotaci je do
31.3.2009 a proto je na ZO, aby rozhodlo.
Návrh usnesení: 17/09
ZO schvaluje zřízení CzechPointu a přípravy na plnění povinností plynoucích ze zákona č.300/Sb.
2008, včetně podání žádosti o dotaci pro zřízení příslušného počítačového pracoviště a ,,Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Pro
3
Proti
3
Zdržel se 0

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

Usnesení nebylo přijato.
Starosta–jelikož nebylo usnesení přijato je nutné zakoupit zařízení pro komunikaci s datovou
schránkou.Toto bude finančně náročné a převýší to spoluúčast na pořízení celého pracoviště pro
CzechPoint.
Odpověď : až bude třeba zvýšení kapacity, tak ZO odsouhlasí finance.

3.

Bydlení východ
Byla vypracována ,,Územní studie –Lokalita pro výstavbu RD v Úhercích“ , je nutné pro další postup
rozhodnou o projektové přípravě pro ÚR.Toto bude projednáváno s fa. D-PLUS.Je nutno dohodnout
postup při zpracování s ostatními vlastníky pozemků –rozsah prací,financování…. Celkový náklad je
pro všechny zůčastněné ve výši 791 350,00Kč s DPH……

Návrh usnesení: 18/09
ZO schvaluje projednávání ,,Lokality pro výstavbu RD v Úhercích“ v součinnost s fa.D- PLUS a
ostatními vlastníky pozemků v lokalitě východ pro ÚŘ.
Pro
Proti
Zdržel se

4 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek)
0
2 (Karlová,Matoušek)

Bydlení západ
Projektantem Pavlem Kučerou byl zpracován návrh parcelace,který je předložen ke schválení
.Pozemky jsou určené ÚP obce pro bytovou zástavbu.
Vznikne celkem 10 stavebních pozemků.

Návrh usnesení: 19/09
ZO schvaluje parcelaci pozemků pro výstavbu
p.p.1414/1,1414/6,1334/2,1417/3,1334/3 a1414/7
Pro
Proti
Zdržel se

RD-ZÁPAD

v k.ú.Úherce

u

Nýřany

4 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek)
0
2 (Karlová,Matoušek)

POUŤ 2009
Informace o zabezpečení……..
CHODNÍK STŘEDNÍ ULICE
Z důvodu jednotnosti navrhuji provést osazení vjezdů zámkovou dlažbou, práce provede na
objednávku fa Lucák, finančně se cena neliší.

Návrh usnesení: 20/09
ZO schvaluje změnu zhotovení vjezdů ze zámkové dlažby místo asfaltu.Práce provede fa. Lucák na
objednávku.
Pro
4 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek)
Proti
0
Zdržel se 2 (Karlová,Matoušek)

7) DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Probíhala během jednání ke každému bodu programu.
- Blažek- pí. Hrůzové teče voda z komunikace k domu,má poškozenou zeď v průjezdu do zahrady KD
-Píšek – veškeré terénní úpravy po kanalizaci probíhají postupně, vjezd mezi domy byl již několikrát
řešen s majitelem objektu.
-Píšek – po zpracování bodového hodnocení žádostí dle kritérií pro přidělení obecních nájemních bytů
Bude bezodkladně svoláno zasedání zastupitelstva, které bude informováno o výsledku o přidělení
bytu 2+KK.
4.

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 v 21.45 hod.
Příští jednání zastupitelstva je stanoveno na den 22.4.2009 od 18.00 hod. na Obecním úřadě
v Úhercích.
Ověřovatelé zápisu :

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

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

5.

