Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 24.02.2010
konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík
Omluveni:
Zapisovatel : Ing. Urbášková
Hosté:
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu - 7 členŧ a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Karlová, Blažek
Jednomyslně schváleno ( pro 7 ) - ověřovatelé zápisu : Karlová, Blažek
Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
4/OSTATNÍ – POUŤ
5/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
6/USNESENÍ
7/DISKUSE OBČANŦ
8/ZÁVĚR
Program byl schválen

( pro 7 , proti 0 , zdržel se 0 )

1) ZAHÁJENÍ
Provedl starosta obce.

2) KONTROLA USNESENÍ
Usn.1/10- podání žádosti o dotaci na odbahnění návesních nádrží z Programu stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje – Žádost byla podána prostřednictvím datové
schránky dne 12.2.2010
2/10- Rozpočtové opatření č.1/2010 – navýšení na straně příjmů + 79 800,-Kč
3/10 – podání žádosti o dotaci na vybudování Tůně II. v rámci Programu péče o
krajinu v roce 2010 –Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – zpracovává se
4/10 – záměr výstavby bytového domu 8 BJ na pozemcích parc.č. 1620 a 1621 v obci
Úherce, k.ú. Úherce u Nýřan soukromým investorem – záměr byl zveřejněn na
úředních deskách dle zákona 128/2000 Sb.
5/10 – uzavření dodatků k nájemním smlouvám na byty v bytovém domě v č.p. 140,
141, které řeší prodloužení nájmu na dobu dalších 2 let. – Dodatky budou
s nájemci uzavírány do konce tohoto týdne
6/10- uzavření pojistné smlouvy úrazového pojištění pro členy SDH, starostu obce
a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů obce s pojišťovnou Kooperativa
– smlouvy byly uzavřeny
Na žádost pana Matouška se doplňuje k zápisu z jednání ZO Úherce ze dne 27.1.2010
následující :
p.Matoušek : dotaz na pana starostu, kdy starosta zpracoval návrh usnesení č.4/10
p.starosta : návrh usnesení do konečné podoby jsem zpracoval dnes dopoledne.
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3) /VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
Záměr byl zveřejněn na úředních deskách OÚ Úherce, jak již bylo v úvodu konstatováno.
Na obec byla doručena pouze jedna připomínka dne 19.2.2010, připomínku podali
p.Mrázková, pí.Karlová a p.Matoušek, připomínku předkládám ZO.
Proběhla diskuse ZO.
ZO bere na vědomí připomínku k záměru prodeje pozemkŧ a k výstavbě bytového domu ze
dne 19.2.2010.

4/ JOSEFSKÁ POUŤ 2010
Termín poutě je 20. a 21.3.2010, probíhají přípravy na práce, na zajištění pouti po stránce
dopravy a další spojené činnosti. Organizačně a technicky bude pouť probíhat jako
v předchozích letech.
Bez připomínek ZO.

5/ DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Probíhala v průběhu jednání k jednotlivým bodům programu.
Pan Blažek – zajistil již 85 e-mailových adres občanŧ obce pro zasílání informací o
konaných kulturních, společenských a jiných akcí v obci
- podal návrh na nákup sportovního náčiní do KD
-podal návrh na kulturní setkání s občany
pan Píšek – předložil ZO stížnost na zpŧsob provedení ankety - pojmenování ulic v obci od
pí. Ivany Matouškové.
Proběhla diskuse ZO, p. starosta seznámil ZO s výsledkem ankety – bylo
rozneseno 120 ks lístkŧ a vráceno 33 ks. Anketa proběhla pouze jako informativní
k výběru názvu ulic.
Pí.Mrázková – potkala zájemce o sekání obecní zeleně, p.starosta - samozřejmě mŧže
předložit nabídku na Obecní úřad.
- dále předložila fotografie – plísně v bytě č.6/141 – p.starosta seznámil ZO s již
probíhajícím postupem ve výše uvedené věci.
P.starosta – Veřejné jednání ZO v KD plánuji konat po pouti 2010.
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6/USNESENÍ
Nebyla schválena žádná usnesení

7/ DISKUSE OBČANŮ
Neproběhla

8/ ZÁVĚR
Konec zasedání ve 19.35 hod.
Příští jednání ZO bude oznámeno 7 dní předem.

Ověřovatelé zápisu :

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

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