Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.3.2009
konaného od 16.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Stehlík, Karlová
Omluveni: Matoušek
Zapisovatel : Jana Hanusová
Hosté: Vlastimil Lagron
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : pí.Mrázková, Ing. Urbášková
Jednomyslně schváleno ( 6 pro ) - ověřovatelé zápisu : Mrázková,Ing.Urbášková
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
4/CZECHPOINT
5/OSTATNÍ – Pouť 2009
7/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
8/USNESENÍ
9/DISKUSE OBČANŮ
10/ZÁVĚR

Program byl schválen

( pro 5 , proti 1 (Karlová) , zdržel se 0 )

Zastupitelstvo se dohodlo, že jednotlivá usnesení budou přijata okamžitě po projednání každého
bodu programu. Jednomyslně schváleno ( pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 )
1) ZAHÁJENÍ
Provedl starosta obce.

2) KONTROLA USNESENÍ
Usn. 14/09 – Nebylo přijato
15/09 - Schválen závěrečný účet obce 2008
16/09 – Schválen rozpočet obce pro rok 2009
17/09 - Nebylo přijato
18/09 - Schváleno projednávání
19/09 - Schváleno dělení pozemků
20/09 - Schválená změna a dodavatel
3) BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obecním úřadem bylo provedeno zjišťovací řízení pro přidělení volného bytu v č.p.140.
Bylo postupováno dle podmínek stanovených Státním fondem pro rozvoj bydlení a
dle bodového ohodnocení zpracovaného dle kritérií schválených zastupitelstvem obce
dne 01.08.2007 usnesením č.35/07 a 36/07.
Dle bodového ohodnocení byla na prvém místě žádost pí. Marie Martínkové, která též splnila všechny
podmínky pro přidělení obecního bytu.
ZO bere na vědomí přidělení obecního bytu č.2- 2+KK v č.p.140 pí.Martínkové Marii.
Na žádost pí.Karlové a pí. Mrázkové se do zápisu uvádí, že jmenované upřednostňují výměnu bytu
pro p. Lukáše Mrázka.
Při přidělení bytu OÚ Úherce postupoval dle projednání na veřejném jednání ZO dne 11.3.2009 – dle
bodového ohodnocení v pořadníků žadatelů.
1.

Pí. Mrázková navrhla změnu v bodovém ohodnocení, aby byli bodově zvýhodněni žadatelé podle
počtu let, kdy měli v obci trvalé bydliště.
P.starosta – na minulém jednání jsem předložil návrh doplnění kritérií pro bodové ohodnocení, který
nebyl přijat, proto bylo postupováno dle kritérií schválených v roce 2007.
Pí.Karlová – i při schválení doplnění kritérií by nebylo pořadí změněno.
P.starosta – každý ze zastupitelů může podat návrhy na usnesení nebo doplnění kritérií, jelikož nebyl
podán žádný jiný návrh, bylo hlasováno o předloženém návrhu.
Pí. Mrázková navrhuje na příští Jednání ZO projednat úpravu kritérií bodového ohodnocení pro
přidělování bytů – návrh předloží.

4)CzechPOINT –
V době od posledního zasedání ZO jsem zjišťoval podmínky, výhody a nevýhody zřízení Czech
POINTU v rámci povinnosti zřízení Datové schránky vyplívající ze zákona 300/2008 Sb. o
elektronických úkonech a autorizované konvenci dokumentů. Byli jsme též osloveni Ministerstvem
vnitra, jakým způsobem obec zajišťuje plnění této povinnosti.
Pro zřízení datové schránky je nutné pořídit elektronické zařízení takové, aby vyhovovalo
komunikaci s datovou schránkou. Toto nutné zařízení vyjde na částku vyšší než 35 000,-Kč bez DPH.
Pro vaši informaci jen pořízení ručního skeneru čárových a 2D kódů (Občanské průkazy, podpora
spisové služby) je v nabídce ve výši 15 470,-Kč bez DPH. K tomu je nutné čtečka čipových karet –
6 013,-Kč bez DPH, Token , certifikát – USB Token pro elektronický podpis – 3 927,-Kč, certifikát
uživatele na 1 rok 4 165,-Kč + další náklady spojené s instalací potřebného zařízení.
Zřízení služby Czech POINTU včetně veškerého elektronického zařízení, které zahrnuje i zařízení
nutné pro zřízení datové schránky, je v celkové výši……… 93 927,-Kč,
přičemž dotace ze strukturálního fondu ERDF je 85% - 79 837,-Kč
a spoluúčast obce je ve výši 15 % 14 090,-Kč.
Byl proveden průzkum trhu za účelem pořízení majetku pro zřízení pracoviště CzechPOINT u 3
společností – AutoCont CZ a.s., Sokolovská 74, 323 00 Plzeň
- IMPROMAT CZ,s.r.o., Kreuzmannova 18a, 318 00 Plzeň
- Doradus COM s.r.o., Travinářská 1169, Rožnov pod Radhoštěm
Nabídky předloženy ZO
Nejvýhodnější nabídku podala firma AutoCont CZ a.s., Sokolovská 74, 323 00 Plzeň

Návrh usnesení: 21/09
ZO schvaluje zřízení pracoviště CzechPOINT a podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci obcím
na zřízení kontaktního místa v projektu CzechPOINT.
Pro
Proti
Zdržel se

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

Návrh usnesení: 22/09
ZO schvaluje Podmínky Rozhodnutí pro poskytnutí dotace v rámci integrovaného operačního
programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1. v rámci výzvy č.02 „eGovernment v obcíchCzechPOINT“.
Pro
4 (Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
Proti
1 ( Karlová)
Zdržel se 1 (Mrázková)

2.

Návrh usnesení :23/09
Obec Úherce neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil.Kč (zakázky malého
rozsahu), provedla proto průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem

Pro
Proti
Zdržel se

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

5) OSTATNÍ -Pouť
Jelikož se dostavil host – p. Vlastimil Lagron st., diskuse k tomuto bodu proběhne v diskusi občanů.

6)DISKUZE ZASTUPITELSTVA
Probíhala během jednání ke každému bodu programu.
7) USNESENÍ
Usnesení byla přijata po projednání jednotlivých bodů programu.
8) DISKUSE OBČANŮ
p.Lagron požádal ZO o projednání inflace ze smlouvy o nájmu pozemků za účelem konání pouti.
Starosta projedná s právníkem obce, zda je inflace ze zákona povinná a ZO poté rozhodne.
10) ZÁVĚR
Z tohoto zápisu bude proveden výtah usnesení č.21/09, 22/09 a 23/09 který bude podepsán
ověřovateli zápisu a starostou obce, pro potřeby podání žádosti o dotaci na zřízení pracoviště
CzechPOINT. Tento výtah je součástí zápisu.
Všechny body programu byly projednány, usnesení zastupitelstva byla přijata.
Konec zasedání v 17.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva je stanoveno na den 22.4.2009 od 18.00 hod. na Obecním úřadě
v Úhercích.

Ověřovatelé zápisu :

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

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

3.

