Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek
Omluveni: Stehlík
Zapisovatel : Ing. Urbášková
Hosté:
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Blažek, Matoušek
Jednomyslně schváleno ( 6 pro ) - ověřovatelé zápisu : Blažek, Matoušek
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3
4/NÁVRH ROZPOČTU 2010
5/OSTATNÍ – Stočné 2010, Kontrolní výbor, revitalizace návsi, Rentex –reality
s.r.o., Povodně
6/DISKUSE ZASTUPITELSTVA – projekty místních komunikací
7/USNESENÍ
8/DISKUSE OBČANŮ
9/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. 76-80/09 – Pouť 2010 – termín, nájemce, výše nájemného – bylo schváleno, smlouvy se
budou uzavírat až v příštím roce
81/09 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Úherce a společností ČEZ Distribuce a.s. k pozemku p.č.1568 KN
byla uzavřena.
82/09 - žádost o dotaci na akci „Úherce – návesní nádrže, komunikace – Křižovatka s
III/180 39“ do programu Osa III.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic vyhlášeného
Ministerstvem zemědělství byla podána.
V zápise z jednání ZO Úherce ze dne 21.10.2009 došlo k administrativní chybě, kde bylo
chybně očíslováno posledního usnesení tohoto jednání , a sice č. 83/09 – správné číslo
usnesení je 82/09. V zápise je již tato chyba opravena.

1.

3)ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3
ZO bylo předloženo Rozpočtové opatření č.3, které zohledňuje skutečné čerpání Rozpočtu
obce 2009 na straně příjmů i výdajů.
Příjmy: příjmy z prodeje pozemků
- 100 tis.Kč, Výdaje: Rušení položky právní služby
(s ohledem na neuzavření kupních smluv na pozemky v PZ) - 200 tis.Kč, a další položky
uvedené v RO č.3. RO č.3 je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 83/09
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.3.
Pro
Proti
Zdržel se

3 (Píšek, Urbášková, Stehlík)
0
3 (Mrázková, Karlová, Matoušek)

Usnesení nebylo přijato

4/NÁVRH ROZPOČTU OBCE 2010
ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtu obce 2010
Příjmy ve výši ........... 3 775 000,- Kč
Výdaje ve výši............4 886 900,- Kč
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce OÚ a v prosinci bude předložen ke schválení
ZO.
Deficit rozpočtu je hrazen z finančních rezerv.
pí.Mrázková – výhrady k vysokému rozpočtu hasičů.

Návrh usnesení č. 84/09
ZO schvaluje dotaci ve výši 25 000,-Kč na sportovní činnost pro SDH Úherce.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato
Proběhla diskuse: oprava kapliček........ p. starosta - kapličky nejsou v majetku obce,
vlastníkům těchto nemovitostí bylo doporučeno požádat o dotaci na jejich opravu, pokud má
ZO zájem o popravu kapliček, ať rozhodne o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Obce
Úherce.
dokončení hřiště za KD.......p.starosta – míče a sítě byli v letošním roce již
zakoupeny - k zapůjčení v kulturním domě, další je možno dle potřeb zakoupit.
Již 2 roky žádám p. Matouška, aby předložil konkrétní návrh sestavy hřiště včetně financí.
Dále po několikáté upozorňuji na skutečnost, že v rámci revitalizace návsi je v projektu
počítáno s novým hřištěm.
dendrologický průzkum v obci.......... p.starosta – je již proveden v celé obci
v projektu revitalizace návsi
odpočinková zóna u hřbitova-vybudovat chodník kolem hřbitova, p.starosta - na
západní straně jsou soukromé pozemky, plocha před hřbitovem je řešena již ve schváleném
projektu revitalizace návsi.
měřiče rychlosti v obci..........p.starosta-cena za jeden měřič je cca 60 000,-Kč až
80 000,-Kč, opět v rámci revitalizace návsi je toto řešeno pomocí zpomalovacích stavebních
prvků.
hospodaření–bytové domy - Ing.Urbášková předloží na příštím jednání přehled
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu 2010.
2.

Starosta vyhlásil přestávku od 19.10 do 19.20
5/OSTATNÍ
- STOČNÉ 2010
Vodárenská Plzeň a.s. zaslala návrh ceny stočného na rok 2010 a to ve výši 26,65 bez DPH,
nárůst ceny činí 1,52%. V kalkulaci je zahrnut náklad na čištění OV z obce na ČOV PZ
Pilsen-West v předpokládaném objemu 9 tis.m3.

Návrh usnesení č. 85/09
ZO schvaluje navýšení ceny stočného pro rok 2010 na 26,65,- Kč bez DPH. Nárůst ceny ceny
činí 1,52%.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato
- KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda kontrolního výboru p.Miloslav Matoušek předložil ZO zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 10.11.2009. Kopie je přílohou zápisu jednání ZO.
ZO bere na vědomí předložený zápis kontrolního výboru.

-REVITALIZACE NÁVSI –
Stav stavebního řízení
Vyjádření k trvalému záboru pozemků – čeká se na souhlas soukromých vlastníků
pozemků.
- RENTEX-REALITY S.R.O.
Penalizační faktura – 716 189,- Kč odeslána firmě Rentex –stavební s.r.o. dne
24.11.2009
27.11.2009 – jednání u právního zástupce obce s firmou Rentex-stavební s.r.o.
Společnost Doprava a mechanizace a. s. Plzeň, Chotěšovská ul., PSČ : 314 60, nabídla odkup
pohledávky za společností RENTEX - reality, nyní RENTEX - stavební s. r. o. ve výši
31 072,-- Kč vč. DPH, za cenu ve výši 27 964,80 Kč, tj ve výši 90% její nominální hodnoty.
Je na ZO, aby o odkupu uvedené pohledávky rozhodlo.

Návrh usnesení č. 86 /09
ZO schvaluje odkup pohledávky od společnosti Doprava a mechanizace a. s. Plzeň,
Chotěšovská ul., PSČ : 314 60, za společností RENTEX - reality, nyní RENTEX - stavební
s. r. o. ve výši 31 072,-- Kč vč. DPH, za cenu ve výši 27 964,80 Kč, tj ve výši 90% její
nominální hodnoty.
Pro
Proti
Zdržel se

0
6
0

Usnesení nebylo přijato
3.

- POVODNĚ
Pí. Mrázková předložila ZO návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci Heřmaň, okres
Písek postižené povodněmi 2009.
Návrh usnesení č.87 /09
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-Kč obci Heřmaň , okres Písek,
postižené povodněmi 2009.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

5/ DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Umístění FVE – p.starosta přednesl ZO vyjádření MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor
Územního plánování, Americká 39, Plzeň, č.j. OUP-Ple/25098/2009 ze dne 20.11.2009.
ZO bere uvedené vyjádření na vědomí.
Závěrem: žadateli se doporučuje zahájit územní řízení pro umístění zamýšlené stavby. Obec
se bude vyjadřovat v rámci tohoto řízení.
Kopie vyjádření , č.j. OUP-Ple/25098/2009 byla předána p.Matouškovi.
pí.Mrázková -vznesla dotaz na komunikaci k nově budovanému RD pí.Karlové – zda je to
místní komunikace, stavební řízení na vybudování kan. přípojky je složité.
p.starosta – OÚ postupuje podle stavebního zákona a dle doporučení stavebního úřadu
Nýřany. Tyto podmínky jsou dle druhu stavby předávány všem stavebníkům.
pí.Mrázková – vznesla dotaz na projekty MK v obci
p.starosta – přednesl níže uvedené usnesení č.45/09
„usnesení:45 /09
ZO schvaluje záměr zpracování projektů pro rekonstrukce MK a chodníků jež nejsou dotčené
stavbami revitalizace návsi, křižovatkou MK III/180 39, rekonstrukce Pančava, Střední
a to Hladový vrch a severní okraj obce.
Pro
Proti
Zdržel se

4 (Píšek, Urbášková, Blažek, Stehlík)
0
3 (Mrázková, Karlová, Matoušek)“

p.Matoušek – dotaz zda existuje vymezení činnosti komise pro ochranu dětí a občanské
záležitosti.
p.starosta podal informaci- Tato komise existuje a byla schválena ZO.Posláním komise je
upozornit na případné skutky ohledně nezletilých.Hlavní náplní je zajišťovat akce pro děti ,
mládež a občany.Další bude předloženo na další zasedání ZO.
p.Blažek oznámil, že 26.12.2009 se koná v KD Vánoční turnaj.

4.

6/USNESENÍ
Usnesení byla přijata okamžitě po projednání jednotlivých bodů programu

7/ DISKUSE OBČANŮ
Neproběhla

8) ZÁVĚR
Konec zasedání ve 20.50 hod.
Příští jednání ZO bude 2.12.2009 – mimořádné zasedání od 18.00 hod, programem bude
rozpočtové opatření č.3, závěrečné vypořádání s fa Rentex – komunikace Pančava, Střední.
ZO bere na vědomí toto mimořádné zasedání.
Ověřovatelé zápisu :

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

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

5.

