Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 22.4.2009
konaného od 16.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek
Omluveni: Stehlík
Zapisovatel : Jana Hanusová
Hosté: Miloš Rajtr – od 18.30 hod.
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Blažek, Karlová
Jednomyslně schváleno ( 6 pro ) - ověřovatelé zápisu : Blažek, Karlová
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
4/OSTATNÍ – Hasiči, kulturní dům, pronájem zemědělského pozemku
v k.ú.Nýřany
5/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
6/USNESENÍ
7/DISKUSE OBČANŮ
8/ZÁVĚR

Program byl schválen

( pro 6 , proti 0, 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. 21, 22, 23/09 – žádost o dotaci na zřízení Czechpointu byla podána včetně všech
souvisejících náležitostí.
3) BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Na minulém jednání ZO pí. Mrázková navrhla projednat úpravu kritérií bodového ohodnocení
pro přidělování bytů – předložení návrhu + předložení návrhu pravidel nájmu bytů ve
vlastnictví obce (příloha zápisu).
Návrh p.starosty- kritéria nebo podmínky by měly obsahovat platební schopnost žadatele. Je
nutné, aby žadatel byl schopen řádně platit nájemné obci.
Proběhla diskuze ZO – připomínky budou projednány s právním zástupcem obce.

Návrh usnesení: 24/09
ZO schvaluje doplnění kritérií na bodové ohodnocení žádosti uchazeče o přidělení bytu
schválených dne 1.8.2007 usnesením č. 36/07 bod č. 8 - „Doba trvalého bydliště v Úhercích
.... 0,5 b./rok, započítává se každý započatý rok (nejvíce však 20 let).
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

1.

4) Ostatní –
Kulturní dům
Současný nájemce ukončuje nájemní vztah, je nutné zajistit nového nájemce.
Starosta seznámil ZO s výpovědí p.Rajtra a jeho žádostí o ukončení nájemního poměru
dohodou k 30.4.2009

Návrh usnesení: 25/09
ZO schvaluje ukončení nájemního poměru v kulturním domě na základě žádosti nájemce
p. Miloše Rajtra ze dne 22.4.2009 dohodou ke dni 30.4.2009.
Pro
6
Proti
0
Zdržel se 0
Výběrové řízení na nájemce KD

Návrh usnesení: 26/09
ZO schvaluje podmínky výběrového řízení na nájemce kulturní domu. Podmínky jsou
přílohou zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Hasiči – rozeslány poptávky na zhotovitele rekonstrukce fasády Požární zbrojnice a
hospodářské budovy.
Krajským úřadem byla na tuto akci obci Úherce přidělena z programu stabilizace a
obnovy venkova dotace ve výši 200 000,-Kč

Návrh usnesení: 27/09
ZO schvaluje přijetí finanční dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2009 ve výši 200 000,-Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Pronájem zemědělského pozemku v k.ú.Úherce u Nýřan
Dne 25.3.2009 byla na obecní úřad Úherce doručena žádost p.Jindřicha Vozky o pronájem
zemědělského pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Nýřany.

Návrh usnesení :28/09
ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2045/8 v k.ú.Nýřany o výměře 11 730 m2 p.
Jindřichu Vozkovi, bytem Úherce 18 za 1 % z ceny pozemku dané cenovou vyhláškou č.
412/2008 ročně.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0
2.

5) DISKUZE ZASTUPITELSTVA
Probíhala během jednání ke každému bodu programu.
P.starosta dal ZO na vědomí - dne 21.4.2009 byla na Městský úřad Nýřany podána žádost
o stavební povolení na revitalizaci návsi.
6) USNESENÍ
Usnesení byla přijata po projednání jednotlivých bodů programu.
7) DISKUSE OBČANŮ
Neproběhla
8) ZÁVĚR
Konec zasedání ve 20.15 hod.
Příští jednání ZO je 13.5.2009 na OÚ Úherce.

Ověřovatelé zápisu :

..........................................................
Vlastimil Blažek

.................................................
Renata Karlová

3.

