Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 2.12.2009
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík
Omluveni:
Zapisovatel : Ing. Urbášková
Hosté: Petr Štejr, Josef Holý
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu - 7 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Mrázková, Stehlík
Jednomyslně schváleno ( pro 7 ) - ověřovatelé zápisu : Mrázková, Stehlík
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3
4/ZÁVĚREČNÉ VYPOŘÁDÁNÍ –KOMUNIKACE, PANČAVA, STŘEDNÍ
5/OSTATNÍ – BEZ BODU
6/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
7/USNESENÍ
8/DISKUSE OBČANŮ
9/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.83/09 - Rozpočtové opatření č.3 – nebylo přijato
84/09 - Dotace 25 000,-Kč na sportovní činnost SDH Úherce
85/09 – Stočné na rok 2010 – schváleno, oznámeno Vodárně Plzeň, a.s.
86/09 – Pohledávka firmy Doprava a mechanizace u Rentex-reality, nebylo přijato.
87/09 – Finanční příspěvek obci postižené povodněmi 15 000,-Kč – bude vyplacen do
konce týdne.
Vyjádření p. starosty k zápisu kontrolního výboru ze dne 10.11.2009
Bod 1) – Obec Úherce na svých webových stránkách má zveřejněné povinné údaje pod
odkazy epusa – údaje naplňující povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č.
106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, dále www.obce.cz, dále regitsr oznámení –
podpora pro zákon číslo 159/2006 sb. o střetu zájmů, dále elektronický registr (ERO) –
registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, a závazcích je vedena na základě zákona č.
159/2006 sb., o střetu zájmů – citace – veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok
2007. Termín pro podání oznámení je do 30.6.2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku
ukončili výkon funkce, podají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Dále ERO-Adm – elektronický registr oznámení pro přihlášení do systému dle zákona
159/2006. Dále oznamuji ZO, že povinnost ze zákona 159/2006 Sb. byla splněna v jednom
případě a to starostou obce Úherce. Chtěl bych upozornit ostatní zastupitele, kterých se tato
povinnost týká, že do dnešního dne tuto povinnost nesplnili.
Dále občané mohou využívat odkaz Virtuos, kde jsou veškeré formuláře – žádosti, a pokyny
k řešení různých životních situací. Toto vše je ve spojení s el.podatelnou obce.
Obecní úřad v současné době začal v rámci elektronické spisové služby využívat novou
elektronickou úřední desku- odkaz úřední deska.
Na požádání vysvětlím manipulaci na obecních webových stránkách.

Bod 2) – Střet zájmů – Obec Úherce řádně schválila a pověřila starostu obce o zřízení
Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích, tuto povinnost jsem splnil, dále ZO na
svém jednání schválilo členy této nadace včetně statutu nadace, sídla nadace a dalších – viz
usnesení ze zasedání ZO.
Tento bod jsem již konzultoval s členy nadace, dle jejich vyjádření by obec, jako zřizovatel
nadace, měla být vždy nápomocna a podporovat nadaci, jelikož ve statutu nadace je uvedeno,
že po dokončení obnovy kostela bude tento převeden opět do majetku obce. Z uvedeného je
zřejmé, že nadace pracuje ve prospěch majetku obce, nikoli ve prospěch svůj.
Bod 3) Komise pro ochranu dětí a občanské záležitosti –komise pro ochranu dětízrušením okresních úřadů byla tato činnost přenesena na obce v přenesené působnosti.
Název naší komise by mohl zůstat v tomto znění, ale funkční náplní není ochrana dětí.
Aby název komise nebyl matoucí, podám ZO návrh na přejmenování.
Komise pro ochranu dětí a občanské záležitosti v obci Úherce – navrhování kulturně
společenských akcí pro děti a občany, komise by měla předkládat návrhy ZO a toto realizovat.
Z důvodu výše uvedených tak, aby nedocházelo k záměně komise pro ochranu dětí,
předkládám návrh, přejmenování a složení této komise a to :
Komise pro děti, mládež a občanské záležitosti.
Do dalšího jednání ZO bude tato komise doplněna a bude předložen návrh usnesení.
Bod 4) – Usnesení č.14/09 ze dne 11.3.2009 – kriteria pro přidělování obecních bytů –
usnesení nebylo přijato.
Usnesení 35/07 – podmínky pronájmu (5, 0 , 2 – Kar., Mat.)
Usnesení 36/07 – kriteria bod.ohodnocení (7, 0, 0)
Podmínky, kriteria, nájemní smlouvy, fyzicky byty byly kontrolovány Státním
fondem rozvoje bydlení, a čerpání dotace bylo v letošním roce kontrolováno finančním
úřadem, oba orgány neshledaly nedostatky, o čemž vyhotovily zápisy, které mohou být
každému Zastupiteli k dispozici.
Z tohoto důvodu nechápu neustálé zpochybňování a rozporování ze strany kontrolního
výboru.
Bod 5) Již bylo předloženo ZO a schváleno, viz .usnesení . Doporučuji kontrolnímu výboru,
aby se seznámil s usnesením , které ZO přijalo. ZO o tomto rozhodlo nadpoloviční většinou,
dle zákona 128/2000 Sb. o obcích. Takto přijatá usnesení jsou platná a toto většinové
rozhodování pro všech 7 členů ZO obce, nedošlo-li k jeho revokaci nebo výhrad ze strany
Ministerstva Vnitra. Hlasováním zastupitel svým hlasem rozhoduje pro, proti, zdržel se.
Výsledkem je závěr usnesení bylo – nebylo přijato.
ZO souhlasilo se vstupem hostů do programu.
p.Starosta pozval velitele výjezdové jednotky p.Josefa Holého a jednatele SDH Úherce
p.Petra Štejra k diskusi ohledně jejich rozpočtu na rok 2010 a jejich činnosti.
pí.Mrázková – připomínka – hasiči by měli dělat více pro obec ( letos nepostavili májku)
p.Holý – výjezdová jednotka – řeší aktuální problémy, prevence, luční potok a pod.
p.Štejr – SDH – zabývá se sportovní činností , stará se o provoz vozidel, stříkaček a podobně.
Májka byla postavena za Kulturním domem.
Dne 10.01.2010 od 18.00 hod. v Kulturním domě v Úhercích se koná výroční schůze hasičů.

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, Přidání položky –
finanční příspěvek-povodně – 15 000,-Kč a další položky uvedené v RO č.3. RO č.3 je
přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 88/09
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.3.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

4/ ZÁVĚREČNÉ VYPOŘÁDÁNÍ –KOMUNIKACE, PANČAVA, STŘEDNÍ
Závěrečné vypořádání s fa. Rentex-reality s.r.o., v současné době Rentex-stavební s.r.o.
nebylo bohužel k dnešnímu dni uskutečněno, plánovaná schůzka ne den 27.11.2009 byla fa
Rentex ze zdravotních důvodů zástupce firmy zrušena. Obec dala fa Rentex výpověď na část
díle dle smlouvy – křižovatku. Předkládám ZO na vědomí dopis zaslaný fa Rentex-stavební
s.r.o. – č.j. OÚ/40/09 ze dne 30.11.2009.

5/OSTATNÍ
6/ DISKUSE ZASTUPITELSTVA
P.Matoušek – připomínka – obec nezveřejňuje zákonem povinné údaje na úřední desce, např.
v Nýřanech jsou údaje zveřejněny na úřední desce na chodbě úřadu.
P.Starosta – údaje obce Úherce jsou zveřejněny na webových stránkách obce- epusa, nástěnka
na chodbě není úřední deskou.
Proběhla diskuse ohledně střetu zájmů ze strany starosty obce k příspěvku částky 300 000,-Kč
Pro Nadaci pro obnovu kostela sv.Josefa v Úhercích.
p.Blažek – oznámil konání Vánočního memoriálu Zdeňka Poláka dne 26.12.2009 od 08.00
hod. v Kulturním domě v Úhercích.

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

7/ DISKUSE OBČANŮ
Proběhla v bodě kontrola usnesení.

8) ZÁVĚR
Konec zasedání ve 19.50 hod.
Příští jednání ZO bude 21.12.2009 na OÚ od 18.00 hod.

Ověřovatelé zápisu :

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

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

