Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík
Omluveni:
Zapisovatel : Jana Hanusová
Hosté:Mgr. Huspeková
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu - 7 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu : Urbášková, Matoušek
Jednomyslně schváleno ( pro 7 ) - ověřovatelé zápisu :

Program : 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/NÁVRH NA REFERENDUM – SNK 2006
4/NÁZVY ULIC A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
5/NÁVES RYBNÍKY
6/PŘEVOD POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI Z PFČR
7/SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2010
8/VALNÁ HROMADA VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ
9/OSTATNÍ (pouť, zahrada KD, dotace, věcné břemeno ČEZ, Územní plán,
Bytová výstavba – náves-výsledek zveřejněného záměru, přidělení
bytu v č.p.140, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Úherce za rok 2009)
10/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
11/USNESENÍ
12/DISKUSE OBČANŮ
13/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
Na minulém jednání dne 24.2.2010 nebyla přijata žádná usnesení.

1.

3) NÁVRH NA REFERENDUM
Předkládám ZO návrh na referendum v obci Úherce doručený na OÚ Úherce dne 24.3.2010 – návrh
podali : P.Miloslav Matoušek, pí. Renata Karlová a pí. Anna Mrázková.
Žádám p.Matouška, aby uvedený návrh přednesl zastupitelstvu obce.
P.Matoušek návrh přednesl, kopie je součástí zápisu.
Žádám právního zástupce obce – paní magistru Huspekovou, aby zastupitelstvu podala k tomuto
vyjádření.
Mgr. Huspeková podala k návrhu vyjádření – otázky položené v návrhu na místní referendum jsou již
odsouhlasené zastupitelstvem obce. Navíc pokud konat referendum, je třeba občanům dát možnost
výběrů akcí, které obec může po vyhodnocení referenda splnit (např. splnění podmínek ministerstev,
finanční krytí …..). Kopie písemného vyjádření Mgr. Huspekové je přílohou zápisu.
Proběhla diskuse ZO s Mgr. Huspekovou ohledně návrhu na místní referendum.
Navrhující referenda uvedli, že nepožadují výstavbu mateřské školky či domova důchodců okamžitě,
jen jsou proti výstavbě bytového domu na pozemku na návsi. Bytový dům by se mohl postavit na
jiném obecním pozemku. Pozemek by chtěli nechat volný pro případnou výstavbu jednoho z těchto
objektů v dalších letech.
Dále proběhla diskuse ohledně výstavby Domova důchodců a Mateřské školky, kdy Mgr. Huspeková
vysvětlila, že pokud obec postaví domov důchodců, nebudou místní obyvatelé upřednostněni a
výstavbu Mateřské školky povoluje Ministerstvo školství, kdy je nutné dosáhnout určitého počtu dětí
navštěvujících Mateřskou školku, což obec Úherce nesplňuje. Mimo jiné jsou tyto akce pro obec
finančně velmi náročné.
Mgr. Huspeková podala ZO informaci o mateřských centrech – o jejich fungování. Je možno po
dohodnutí ZO např. odkoupit 1 – 2 byty od majitele nově postaveného bytového domu na návsi jako
nebytové prostory a zřídit zde mateřské centrum a občanskou vybavenost, či krizový byt.
ZO diskutovalo o možném řešení odkupu 1-2 bytů, do příštího jednání předloží své návrhy, co
v nebytových prostorách pro občany obce vybudovat – mateřské centrum, občanská vybavenost…...

4/ NÁZVY ULIC A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Na základě projednávání v předchozím bodě a usnesení ZO ze dne 9.9.2009 č. 75/09 předkládám ZO
návrh k pojmenování ulic a veřejného prostranství v obci Úherce, okres Plzeň-sever.
Je třeba se rozhodnout jakou formou se budou přijímat usnesení, zda jako celek či jednotlivě po
ulicích.
Z hlediska zjednodušení navrhuji přednostně schválit pouze názvy ulic 1 – 9, tak jak jsou předloženy,
tzn. 1. Náves sv. Josefa, 2. Hlavní, 3. Topolová, 4. Střední, 5. Luční, 6. Polní, 7. Krátká, 8.
K Mexiku, 9. Na Vršku.
Poté schválit vymezení pozemků ulic a veřejného prostranství k příslušnému názvu ulice.
1.1.Náves sv.Josefa- Pro 3 (Mrázková,Urbášková,Píšek), Proti 4 (Blažek,Stehlík,Karlová, Matoušek)
Neschválena - Náves sv.Josefa
1.2. Náves – Pro 4 (Blažek,Stehlík,Karlová, Matoušek), Proti 3 (Mrázková,Urbášková,Píšek)
Schválena - Náves
2.Hlavní–Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 1(Matoušek) Zdržel se 1 (Karlová)
Schválena - Hlavní
3.Topolová- Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 2 (Matoušek,Karlová)
Schválena - Topolová

2.

4.Střední – Pro 4 (Píšek,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 3(Mrázková,Karlová, Matoušek)
Schválena - Střední
5. Luční – Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 2 (Matoušek,Karlová)
Schválena - Luční
6. Polní - Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 2 (Matoušek,Karlová)
Schválena - Polní
7. Krátká - Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 2 (Matoušek,Karlová)
Schválená - Krátká
8. K Mexiku - Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 2 (Matoušek,Karlová)
Schválená - K Mexiku
9. Na Vršku - Pro 5 (Píšek,Mrázková,Urbášková,Stehlík,Blažek) Proti 2 (Matoušek,Karlová)
Schválená - Na Vršku

Návrh usnesení č.7 /10
ZO schvaluje :
a) název veřejného prostranství, které je vymezeno pozemky KN1468/1,5,6,KN 1473/1,KN 1489/1,
KN 1498/1, KN1618/2, KN1620, KN1621.
Veřejné prostranství zahrnuje tato čísla popisná:
E9,E2,21,57,53,54,22,47,23,27,24,55,25,26,35,1,58,43,2,34,3,4,5,6,44,7,32,45,8,64,9,46,59,
10,E10,12,48,14,E12,50,16,17,110,18,19,E1,28,29,30,86,83,109. Toto veřejné prostranství se
pojmenuje Náves.
b) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemky KN1310/7 počínaje pozemky od
návsi směrem jih KN1611/1, KN 1519/1, KN1569, KN 1612, KN 1610, KN1608/5, KN1608/6 a
pozemků přilehlých KN 1608/2,KN 1608/3,KN 1318/6.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
112,114,126,108,101,102,106,113,87,77,E11,61,66,67,63,79, E7. Tato ulice a veřejné prostranství se
pojmenuje Hlavní.
c) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemkem 990/3 a
přilehlých KN1521/3, KN1521/2, KN1659/2, KN1659/1, KN1660, KN1305/6, KN1305/3,
KN1305/13,KN1661/1,KN1661/2,KN1661/3,KN1662/1,KN1662/2,KN1305/7,KN1305/8,
KN1305/21,KN1305/32.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
107,62,E5,93,95,92,88,150,151.Tato ulice a veřejné prostranství se pojmenuje Topolová.
d) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemkem KN1568
a pozemků přilehlých.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
115,84,80,E4,97,E3,82,81,69,70,71,72,73,89,75,76,91. Tato ulice a veřejné prostranství
se pojmenuje Střední.

3.

e) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemkem KN 1313/1
a pozemků přilehlých KN 1313/2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, KN1573,KN1575,KN1577/1,KN1580,
KN1582/1,KN1584,KN1586,KN1587,KN1590,KN1592,KN1597.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
131,132,135,136,137,138. Tato ulice a veřejné prostranství se pojmenuje Luční.
f) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemky
KN1507//,KN1507/3,KN1659/3,KN1521/1 a pozemků přilehlých KN1305/2, KN1305/26,
KN1305/29,KN1305/28,KN1507/2,KN1305/24,KN1657/3, KN1657/4,KN1496, KN1499,
KN1501,KN1503,KN1505,KN1506,KN1512,KN1513/2,KN1513/1, KN1517.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
108. Tato ulice a veřejné prostranství se pojmenuje Polní.
g) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemkem KN1607/1,KN1609 a
pozemků přilehlých KN1607/7,KN1607/8,KN1607/3,KN1607/2,KN1607/9.
Název ulice veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
127,130. Tato ulice a veřejné prostranství se pojmenuje Krátká.
h) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno částí pozemku KN 1468/8 směrem na
západ, počínaje přilehlým pozemkem KN 1468/7 z křižovatky z prostoru návsi u Kostela sv. Josefa
mezi domy č.p.2 a 34 a pozemkem KN 1410/3.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
38,85,142,103,99, 140,141, 94,104. Tato ulice a veřejné prostranství se pojmenuje K Mexiku.
ch) název ulice a veřejného prostranství, které je vymezeno pozemky
KN1457/1,KN1459/4,KN1473/4,KN1473/5 a pozemků přilehlých KN1457/4,KN1453/8.
Název ulice a veřejného prostranství zahrnuje tato čísla popisná :
118,124,121,120,116,117,123,122,119,125. Tato ulice a veřejné prostranství se pojmenuje Na
Vršku.
Pro
Proti
Zdržel se

5 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Stehlík, Blažek)
2 (Karlová, Matoušek)
0

Usnesení bylo přijato
Starosta vyhlásil přestávku – 19.30 – 19.40
5/ NÁVES RYBNÍKY
Dne 26.3.2010 proběhlo na naší návsi prověřovací cvičení okrsku Nýřansko na čerpání vody.
Tohoto cvičení se zúčastnilo 12 požárních jednotek z Okrsku Nýřansko za účasti 92 hasičů včetně
požární techniky, 4 rybářů našeho rybářského spolku, 2 bagrů, které zajišťovaly technickou podporu
při čerpání. Celkem bylo čerpáno 1 750 000 litrů vody. Začátek akce byl v 18.00 hod., ukončení ve
20.30 hod.
Obec zajišťovala občerstvení a součinnost při této akci.
Náklady na tuto akci jsou hrazeny v rámci výcviku Okrsku Nýřansko mimo Rozpočet obce Úherce.
Akce proběhla úspěšně, nyní průběžně odčerpáváme vodu z rybníků tak, abychom mohli zahájit
samotné čištění nádrží. Ze strany obce Úherce patří poděkování všem zúčastněným.
4.

Dne 24.3.2010 byla provedena výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
vypracování cenové nabídky na akci :“Odbahnění požárních nádrží – ÚHERCE NÁVES“.
Osloveny byly firmy :
H.K.O., František Laub, Střední 869, Nýřany a Petr Matějů, Kamenný újezd 235, 330 23 Nýřany –
výzva převzata 25.3.2010
CF Milan Fajrajzl, Žižkova 746, 330 23 Nýřany – výzva převzata 25.3.2010
Jiří Hájek, Nová 1137, 330 23 Nýřany – výzva převzata 25.3.2010
Všechny uvedené firmy podaly nabídku doručenou dne 02.04.2010 na OÚ Úherce, Úherce 94, 330
23 Nýřany.
Zastupitelstvu obce předkládám Protokol o otvírání obálek ze dne 7.4.2010 a podané nabídky
k posouzení a výběru zhotovitele díla. Kopie protokolu je přílohou zápisu.
ZO požaduje do smlouvy zapracovat následující :
1)zabezpečit, aby při přepravě nánosů dna rybníka na skládku nedocházelo ke znečištění komunikací
a prostranství
2)smluvně ošetřit cenu tak, aby se nenavyšovala a byla brána jako konečná. Možno požadovat
zhotovitelem díla navýšení ceny pouze v případě jiných technických podmínek nebo jiných hodnot
(např.v m2 a v m3, nebo únosnosti dna) než jak bylo zadáno ve složení rozpočtu -položkovém
rozpisu.

Návrh usnesení č. 8 /10
ZO schvaluje firmu : uchazeč č.2 – Petr Matějů H.K.O. společnost pro zemní práce, Červený újezd
41, 330 23 Zbůch, IČO: 11377305 na zhotovení díla : Odbahnění požárních nádrží – ÚHERCE
NÁVES.
Cena díla dle podané nabídky je 413 448,-Kč včetně DPH.
Pro
Proti
Zdržel se

5 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek, Stehlík)
0
2 (Karlová, Matoušek)

Usnesení bylo přijato
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo dle usnesení č. 8/2010.

6/PŘEVOD POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI Z PFČR
Na základě předchozích usnesení je nutné aktualizovat žádost převodů pozemků v majetku PFČR
pod komunikacemi. Některé tyto pozemky byly již schváleny. Nyní předkládám doplněný a
aktualizovaný návrh převodu těchto pozemků:
GP 1877 …. o výměře
911 m2
GP 1852/1…o výměře 1 475 m2
GP 1857….. o výměře 8 021 m2
KN 990/4…..o výměře 1 237 m2
Na těchto pozemcích dotčených komunikacemi provádíme zimní a průběžnou údržbu tak, aby byly
tyto komunikace průjezdné a provozuschopné – to znamená v zimě zajišťujeme prohrn a posyp a
v ostatním období provádíme průběžnou údržbu povrchu komunikací.

5.

Návrh usnesení č. 9 /10
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi z Pozemkového fondu ČR na
Obec Úherce. Jedná se o pozemky GP 1877... o výměře 911 m2, GP 1852/1…o výměře 1 475 m2
GP 1857….. o výměře 8 021 m2, KN 990/4…..o výměře 1 237 m2.
Pro
Proti
Zdržel se

5 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Blažek, Stehlík)
0
2 (Karlová, Matoušek)

Usnesení bylo přijato

7/SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2010
Starosta informoval o soutěži, o jejích podmínkách a výhodách.
Poplatek za přihlášení ….2,-Kč na obyvatele.

Návrh usnesení č.10 /10
ZO schvaluje přihlášení Obce Úherce do soutěže Vesnice roku 2010.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

8/VALNÁ HROMADA VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ A.S.
Valná hromada Vodárenské a kanalizační a.s. se koná 8.6.2010 v KD Nýřany.

Návrh usnesení č. 11 /10
ZO deleguje jako zástupce na konání Řádné valné hromady akciové společnosti Vodárenská a
kanalizační a.s. na den 8.6.2010 starostu obce – p. Miroslava Píška.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
1 (Píšek)

Usnesení bylo přijato

9/OSTATNÍ
-Pouť 2010
Zpráva a informace o průběhu, o zajištěné bezpečnosti a dopravě. V pátek 19.3.2010 se konala jako
každoročně akce pro děti z ÚSP Zbůch. Dětem bylo poskytnuto od obce občerstvení v Kulturním
domě.

6.

-Zahrada KD – kácení stromů
Z důvodu zdravotního stavu stromů jsme byli nuceni provézt v zahradě KD Úherce pokácení 2 ks
javoru a 3 ks kaštanu. Dále bude proveden zdravotní průzkum dalších stromů. S ohledem na stav
pokácených stromů je nutné tento prostor průběžně sledovat, tak aby nedošlo k náhlé události na
zbývajících stromech (ulomení větví či pádu stromu). V případě zjištění nebezpečného stavu
zbývajících stromů, budou prováděna okamžitá opatření. Kácení bylo zdokumentováno fotografiemi,
které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
p.Blažek informoval ZO o stavu stěny v KD v průchodu do zahrady – bylo by třeba ji alespoň
provizorně opravit, oprava by vyšla finančně cca na 7 000,- Kč, max. 10 000,-Kč.
Bez připomínek ZO.
ZO pověřuje p.Blažka Vlastimila ml. provizorní opravou stěny v KD.
Dále p. Blažek navrhl vybudovat na zahradě KD zastřešené pódium, na zahradě se koná spoustu
akcí a na letošní rok se plánuje akcí více, téměř na každou sobotu. Původně se zamýšlelo pódium
udělat z valníku, ale vyšlo by to na cca 70 – 80 000,-Kč.
Vybudované zastřešené pódium bude určitě na zahradě vypadat mnohem lépe a bude to mít delší
životnost. Zároveň toto může sloužit také jako zastřešené sezení- různé možnosti využití.
p.Blažek předložil ZO cenové návrhy – spodní plocha pódia … cca ……70 000,-Kč
zastřešení pódia……... cca …….79 000,-Kč
Proběhla diskuse ZO

Návrh usnesení č. 12 /10
ZO schvaluje vybudování zpevněné zastřešené plochy na konání kulturních, společenských a
sportovních akcí na zahradě Kulturního domu při nákladech ve výši 150 000,-Kč.
Pro
Proti
Zdržel se

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

Usnesení bylo přijato

Byli navržení zhotovitelé díla a to fa. Vlastimil Blažek, Úherce 117, p.Nýřany
a fa. David Tvrdík, Úherce 5, p.Nýřany.
Proběhla diskuse ZO ohledně zhotovitelů, před hlasováním p. Blažek upozornil na to, že je v této
věci ve střetu zájmů. ZO nemělo proti výběru zhotovitelů námitek.

Návrh usnesení č. 13 /10
ZO schvaluje, že se p. Blažek Vlastimil může zúčastnit následujícího hlasování ve věci výběru
zhotovitele zpevněné zastřešené plochy na konání kulturních, společenských a sportovních akcí na
zahradě Kulturního domu.
Pro
Proti
Zdržel se

6 (Píšek, Mrázková, Urbášková, Stehlík, Karlová, Matoušek)
0
1 (Blažek)

Usnesení bylo přijato

7.

Návrh usnesení č. 14 /10
ZO schvaluje jako zhotovitele zpevněné zastřešené plochy na konání kulturních, společenských a
sportovních akcí na zahradě Kulturního domu fa.Vlastimil Blažek, Úherce 117, p.Nýřany a fa. David
Tvrdík, Úherce 5, p.Nýřany.
Pro
Proti
Zdržel se

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

Usnesení bylo přijato

-Dotace
Bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků ke spolufinancování z programu rozvoje
venkova nebyla schválena námi požadovaná dotace na akci : Úherce-křižovatka Střední Pančava
s III/18039. V tomto roce bude možno opětovně žádat z tohoto programu – žádost bude rozšířena o
výstavbu chodníků jihovýchodní část obce.
ZO bylo předloženo Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ze
dne 04.3.2010.

-Věcné břemeno – ČEZ
Ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene na cizích nemovitostech. Pro stavbu zařízení –
distribuční soustava el.energie, jejichž zřízení a provoz. V souladu s § 25 zák.č. 458/2000 Sb.
(Energetický zákon). Metodou výnosu, tj.výpočet simulovaného nájemného na nemovitostech
dotčených stavbou. Oceňování nemovitosti je prováděno v souladu s § 18 zákona 151/1997 Sb.
v platném znění v návaznosti na sdělení Ministerstva financí č.j. : 162/38024/1999 uveřejněném
v cenovém věstníku, částka 6, ze dne 20.05.1999 a přílohy k vyhlášce č. 380/2001 Sb. v platném
znění. Při oceňování práv zakládající věcná břemena je postupováno podle prováděcí vyhlášky
Ministerstva financí ČR č.3/2008 Sb. v platném znění. Dle výše uvedeného byla cena stanovena
dohodou ve výši 1 000,-Kč za zřízení věcného břemene viz příloha Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení VB č. IV-12-0005304/001.

Návrh usnesení č.15 /10
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB
č. IV-12-0005304/001 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
IČO: 27232425 ve výši 1 000,- Kč.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

-Územní plán
Informace starosty obce o průběhu pořízení – ve spolupráci s Ing.arch.Kaskovou byl obcí zpracován
1.návrh zadání změny ÚP č.2 . Po projednání dotčených státních orgánů a soukromých subjektů
v loňském roce se na jednání ZO dne 9.9.2009 ZO rozhodlo o aktualizaci zadání dle požadovaného.
V minulém období jsme projednávali a připravovali tento nový návrh zadání. Příslušným úřadem odborem územního plánování bylo rozhodnuto o novém projednávání tohoto aktuálního návrhu
zadání.
ZO bere na vědomí

8.

- Bytová výstavba –náves: výsledek zveřejněného záměru
K námi zveřejněnému záměru ze dne 29.1.2010 byla dne 29.3.2010 doručena na Obecní úřad nabídka
na výstavbu bytového domu 8 BJ firmou EAST/WEST CONNECTIONS spol. s r.o., jednatel p.Petr
Jindříšek – viz dopis č.j. OÚ/154/10.
S ohledem na přijatou nabídku bude dále postupováno dle zveřejněného záměru, tak abychom
tento záměr realizovali.
ZO bere na vědomí.

-Přidělení uvolněného bytu v č.p. 140
K 31.3.2010 se v bytovém domě na adrese Úherce č.p.140, p. Nýřany uvolnil byt č.2 o velikosti
2+kk. Byli osloveni zájemci v pořadí dle bodového ohodnocení pořadníku žadatelů o byt. Po
písemném odmítnutí prvních žadatelů, byl uvedený byt přidělen k 1.4.2010 slečně K.H.

-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Úherce za rok 2009
Předkládám ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Úherce za rok 2010 ze dne
31.3.2010. Zpráva a závěrečný účet obce budou zveřejněny na úřední desce OÚ Úherce.
Ing. Urbánková přednesla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Úherce za rok 2010
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Úherce za rok 2010 ze dne
31.3.2010.

Návrh usnesení č.15 /10
ZO schvaluje na základě předchozích usnesení rozpočtové opatření č.2
Pro
Proti
Zdržel se

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

10/DISKUSE ZASTUPITELSTVA
Probíhala k jednotlivým bodům programu.
p. Matoušek – možnost zajištění atrakce – skákadlo pro děti na dětský den.

11/USNESENÍ
Usnesení byla přijata okamžitě po projednání jednotlivých bodů programu.

12/ DISKUSE OBČANŮ
Neproběhla

9.

13/ ZÁVĚR
Jak bylo dohodnuto na předchozích jednání ZO, připravujeme na 14.4.2010
Informativní zasedání ZO Obce Úherce v KD Úherce od 18.00 hod.
Konec zasedání ve 21.30.hod.
Příští jednání ZO bude oznámeno 7 dní předem.

Ověřovatelé zápisu :

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

.................................................
Ing. Ivana Urbášková

10.

