Zápis z veřejného jednání ZO Úherce ze dne 14. 12. 2017
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: V. Blažek, Ing. T. Pavlíček, D. Tvrdík, A. Matoušek, Mgr. J. Hošková, M. Matoušek
Omluveni: M. Fořt
Zapisovatel: Mgr. Jana Hošková
Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů a je usnášeníschopné
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Pavlíček a Miloslava Matouška
Jednomyslně schváleno 6 pro - ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Pavlíček a Miloslav Matoušek.
Program: 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/VODÁRNA PLZEŇ – ODDĚLENÍ KANALIZAČNÍ STOKY
4/PRODEJ POUŽITÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
5/SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2018 - 2021 A ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
6/ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU KN Č. 1492
7/MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE
8/KONTROLA FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
9/NOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ ZO
10/NÁVRH STOČNÉHO PRO ROK 2017
11/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LESNÍ HOSPODÁŘ
12/PŘÍPRAVA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
13/PARCELACE ZA BYTOVKAMI ZÁPAD
14/DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – ROZNOS VOLEBNÍCH LÍSTKŮ
15/OSTATNÍ (Smlouva o výpůjčce nádob EKO-KOM, a.s.)
16/ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13/17 A 14/17
17/DISKUZE ZASTUPITELSTVA
18/USNESENÍ
19/DISKUZE OBČANŮ
20/ZÁVĚR
(Změny v programu byly ZO vysvětleny a nebyly podány žádné připomínky.)
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)

2/ KONTROLA USNESENÍ
Kontrola usnesení z jednání ze dne 16. 11. 2017
94/17 – ZO revokovalo usnesení 30/17 ze dne 5. 4. 2017, kterým se schválil převod části vodovodu pro
veřejnost v délce 83,7 m na Vodárenskou a kanalizační a.s. – usnesení bylo zrušeno.
95/17 – ZO schválilo pronájem vodohospodářského majetku obce a to 83,7 m rozvodné vodovodní sítě za
účelem provozování tohoto majetku na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 za nájemné ve
výši 230 Kč pro rok 2018 a 250 Kč pro rok 2019 a to společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. –
smlouva byla podepsána.
96/17 – ZO schválilo pronájem vodohospodářského majetku obce a to stokovou síť v délce 3206 m v obci
Úherce, za účelem provozování tohoto majetku na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021
společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. – smlouva byla podepsána.
97/17 – ZO schválilo prodej 6 m2 nepotřebné zámkové dlažby panu xxxxxxxxxxxxxxxx – prodej zatím
nebyl uskutečněn.
98/17 – ZO schválilo zásady pro čerpání prostředků na sociální účely pro zaměstnance Obce Úherce a
uvolněné členy zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2018.
99/17 – ZO schválilo vyřadit z dlouhodobého hmotného majetku investici vedenou na účtu 042 22 – Bytový
dům 8 Bj – Náves, jako zmařenou investici, a to v celé částce 1.781.440,10 Kč.
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100/17 – ZO schválilo poskytnutí daru na činnost Historického spolku Západočeských uhelných dolů –
Plzeňská a to ve výši 5.000,- Kč – darovací smlouva byla podepsána.
101/17 – ZO schválilo Dodatek smlouvy č. 1 převzetí, přeprava a zpracování odpadů mezi EKO-SEPAR
s.r.o. a Obcí Úherce – smlouva byla podepsána.
102/17 – ZO schválilo přijetí účelové dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje, na akci „Replika
památného kříže na Návsi před č. p. 19“ a to ve výši 155.000,- Kč – finanční prostředky přišly na
účet obce.
103/17 – ZO schválilo Zadání územního plánu Úherce – na územním plánu bude pracováno po zápisu
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Úherce u Nýřan na katastr nemovitostí.
104/17 – ZO schválilo nákup cen v hodnotě 4.000,- Kč na sportovní akci Memoriál Zdeňka Poláka.
105/17 – ZO schválilo nákup nového pártystanu o rozměrech 10 x 5 m a ceně cca 25.000,- Kč – stan byl
objednán.
106/17 – ZO schválilo Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi firmou ČEZ Distribucí a
Obcí Úherce.Věcné břemeno je na poz. KN č.1468/8 v k.ú. Úherce u Nýřan, posunutí el. sloupu při
výstavbě chodníku K Mexiku – smlouva byla podepsána.
107/17 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 11/17 - Rozpočtové opatření č. 11/17 bylo zaúčtováno.
108/17 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 12/17 - Rozpočtové opatření č. 12/17 bylo zaúčtováno.

3/VODÁRNA PLZEŇ – ODDĚLENÍ KANALIZAČNÍ STOKY
Starosta obce seznámil zastupitele se situací ohledně osamostatnění kanalizační stoky pro Obec Úherce.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. vydala souhlasné stanovisko k rozdělení stok a to na průmyslovou a pro Obec
Úherce. Firma Mayfield, majitel čističky odpadních vod s rozdělením rovněž souhlasila. Na základě
Smlouvy o nájmu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne 4. 12. 2017 mezi VODÁRNOU
PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň a Obcí Úherce, K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany bude
provozována kanalizační stoka Úherce od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.

4/PRODEJ POUŽITÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
Při realizaci stavby křižovatky ulic Hlavní a Topolová byla vykopána zámková dlažba. Obec se rozhodla
tuto použitou dlažbu prodat jako nepotřebnou. Usnesením 88/17 ze dne 26. 9. 2017 byl schválen záměr
prodeje nepotřebné dlažby. Na minulém zastupitelstvu bylo prodáno 6 m2 dlažby. 8. 12. 2017 byla na obec
doručena další žádost a to o odprodej zbytku použité zámkové dlažby a to je 36 m2.

Návrh usnesení č. 109/17
ZO schvaluje prodej 36 m2 nepotřebné zámkové dlažby panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a to za cenu
40,- Kč/m2. ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

5/SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2018 - 2021 A ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
ZO byl na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 16. 11. 2017 předložen návrh střednědobého výhledu
obce Úherce na roky 2018-2021 a návrh rozpočtu Obce Úherce na rok 2017. Zastupitelstvo obce návrhy
projednalo a nebyly podány žádné připomínky. Rovněž byly návrhy dne 25. 11. 2017 projednány finančním
výborem obce, předseda finančního výboru p. Alexandr Matoušek předložil ZO zápis z finanční kontroly ze
dne 25. 11. 2017 na dnešním jednání zastupitelstva, finanční výbor také k návrhům neměl připomínky.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2018 – 2021 byl zveřejněn na úřední desce Obce Úherce
od 27. 11. 2017 do 14. 12. 2017. K předloženému návrhu nebyly podány žádné podněty ani připomínky.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh a nepodalo žádné pozměňovací návrhy.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce Obce Úherce od 27. 11. 2017 do
14.12.2017. K předloženému návrhu rozpočtu na rok 2017 nebyly podány žádné podněty ani připomínky.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu a nepodalo žádné pozměňovací návrhy.

2/8

Návrh usnesení č. 110/17
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Úherce na rok 2018 – 2021.
Tímto se návrh stává schváleným střednědobým výhledem rozpočtu obce Úherce na rok 2018-2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č. 111/17
ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Úherce na rok 2018, a to jako schodkový s celkovými příjmy 7.287 tis
Kč a celkovými výdaji ve výši 13.111 tis. Kč. Schodek ve výši 5.824 tis. Kč bude kryt z finančních
prostředků z přebytku hospodaření obce z let minulých. Návrh rozpočtu se stává schváleným rozpočtem.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

Kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
Starosta obce seznámil zastupitele s §16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech o obcích, a s §
102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, které upravují kompetence starosty k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření.

Návrh usnesení č. 112/17
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené pověření starosty k provádění rozpočtových změn pro období do
konce roku 2018 :
Pověření starosty obce k provedení rozpočtových změn
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e
na základě § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů starostu obce k provádění rozpočtových změn v následujícím rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)

přesun mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby i v rámci jednotlivých paragrafů,
v částce 200.000,- Kč – tj. celková možná částka rozpočtových změn mezi jednáními ZO
rozpočtová opatření budou řazena do číselné řady změn schválených ZO
rozpočtové změny budou na nejbližším zasedání předány na vědomí ZO
v případě havárie (např. vodovod, kanalizace, elektřina, plyn apod.) nebo kdy zapojení výdaje
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, neplatí písmeno a), b), c) a finanční prostředky budou
uvolněny na zodpovědnost starosty obce.

Toto pověření se vztahuje k rozpočtu pro rok 2018 a rozpočtová opatření v rozsahu tohoto pověření jsou
možná od data hospodaření podle rozpočtu roku 2018 – tj. od 01. 01. 2018.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato
Pro rok 2018 budou do rozpočtu zahrnuty tyto akce:
- Úprava vrchní části Návsi v ceně 4.000.000,- Kč
- Výstavba 1/3 chodníku ulice k Mexiku 500.000,- Kč
- Oprava vrchní nádrže na návsi 60.000,- Kč
- Prodloužení ulice Topolová 400.000,- Kč
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- Projektová dokumentace dětské hřiště + inline dráha 150.000,- Kč
- Oprava cest 25.000,- Kč
- Územní plán obce 180.000,- Kč,
- Kostel sv. Josefa 150.000,- Kč – nadace provede opatření, aby zvon mohl zvonit 100.000,- Kč
- Projekt na dětské hřiště a inlay dráhu 150.000,- Kč
- Dokončení komunikace ul. Topolová, vrchní asfalt 1.000.000,- Kč
- Oprava křížku číslo 20 55.000,- Kč
- Osvětlení ul. K Mexiku u přechodu pro chodce 50.000,- Kč
- Oprava hřbitovní zdi 20.000,- Kč
- Parčík nad kostelem 15.000,- Kč
- Dětské hřiště pískoviště 41.000,- Kč
- Nákup špejcharu na Návsi 150.000,- Kč
- Mzdy ZO nepřidávat, odchodné - Ano

6/ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU KN Č. 1492
Na obec Úherce byla doručena žádost o odprodej pozemku KN č. par. 1492 v k.ú. Úherce u Nýřan o ploše
627 m2 vedený jako zahrada. Žádost podala paní xxxxxxxxxxxxxx, která pozemek dlouhodobě užívá
v pronájmu od Obce Úherce. O pozemek se stará 18 let.
Vzhledem k tomu, že Změnou územního plánu č. 2 byly zahrady převedeny jako stavební a i do budoucna se
s touto variantou počítá v novém územním plánu obce, jde prodat tento pozemek pouze jako stavební.
K tomuto tématu proběhla diskuse. Zastupitelé pověřili starostu obce informováním žadatele o tomto
jednání.

7/MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE
20. 11. 2017 proběhlo ve Stodě jednání ohledně modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN. Při
projednávání modernizace tratě Plzeň – Domažlice navrhuje Správa železniční dopravní cesty zrušení
přejezdu na Humpoldtku. Starosta obce podal podnět k projednání této záležitosti s projekční kanceláří
z důvodu, že obec dosáhla realizace cyklotrasy 2248 a bez přejezdu by byla cyklotrasa zrušena. Druhý
podnět směřoval na prověření železniční zastávky v průmyslové zóně u modernizace tratě Plzeň –
Domažlice.
Jednání proběhlo ve středu 13. 12. 2017.

Návrh usnesení č. 113/17
ZO nesouhlasí se zrušením železničního přejezdu u dálničního mostu dálnice D 5 a železnice Plzeň –
Domažlice. Zemědělci obhospodařují zemědělské plochy za touto tratí a Obec Úherce vlastní za tratí lesní
porosty. Dle vyjádření ZEAS Puclice kombajny neprojedou přes Nýřany z důvodů zpomalovacích ostrůvků.
Šířka stroje je 4,2 m a jízdní pruh má 3,5 m. Jedinou možností je průjezd Úhercemi a dále na Kamenný
Újezd. Rovněž přes zmíněný přejezd vede cyklotrasa 2258 Plzeň – Heřmanova Huť a ta by byla přerušená.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

8/ KONTROLA FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Miloslav Matoušek předložil zastupitelům zápis kontrolního výboru.
ZO bere zápis na vědomí bez připomínek.
Alexandr Matoušek předložil 3 zápisy finančního výboru.
ZO bere zápisy na vědomí bez připomínek.

9/NOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ ZO
od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11. 9. 2017, kterým se mění
odměňování členů zastupitelstev obcí.
Zastupitelstvu obce bylo informováno ohledně změn uvedených v tomto nařízení vlády a bylo jim toto
nařízení vlády předloženo k nahlédnutí.
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Návrh usnesení č. 114 /17
ZO schvaluje v souladu s usnesením č. 89/14 ze dne 3. 11. 2014, aby neuvolněným členům zastupitelstva
(včetně funkce členů a předsedů výborů a komisí) byla v souladu s nařízením vlády č.318/2017 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, poskytována měsíční odměna ve výši 680,-Kč, a to ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce místostarostky obce (§ 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích) a to
ve výši 6.000,-Kč, a to ode dne zvolení do funkce.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

10/NÁVRH STOČNÉHO PRO ROK 2017
Při projednávání provozovatele na kanalizační stoku pro Úherce byl schválen i návrh ceny stočného pro rok
2018. Pro rok 2017 Obec Úherce neschválila cenu stočného a VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. obec bude doplácet
rozdíl v ceně stočného pro rok 2016 – 2017 a to pro obec Úherce a i pro průmyslovou zónu. Rozdíl v ceně
stočného bude vyčíslen k 31. 12. 2017.
Současné stočné skokově podražilo především tím, že firma Mayfield, jako majitel ČOV začala uplatňovat
odpisy na infrastruktuře. Do ceny se promítlo i zvýšení ceny stočného z roku 2017 a to 1,17 Kč bez DPH,
které obec pro rok 2017 hradila ze svého rozpočtu.
Cena stočného platná pro rok 2016 činila 41,20 Kč bez DPH.
Cena stočného platná pro rok 2018 činí 46,36 Kč bez DPH.
Navýšení ceny stočného od roku 2016 do 2018 činí 5,16 Kč bez DPH, to je 5,93 včetně DPH.
Pro snížení ceny stočného pro rok 2019 je třeba snížit obsah balastních vod, které se dostávají do kanalizační
stoky.
Na dotaz pana Kaufnera ohledně výše vodného a stočného odpověděl starosta pan Blažek

11/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LESNÍ HOSPODÁŘ
Lesní hospodář obce Úherce pan Marian Rupert podal žádost o ukončení pracovního vztahu s obcí ze
zdravotního důvodu. Usnesením 70/17 ze dne 2. 8. 2017 bylo schváleno vypsání poptávkového řízení na
nového lesního hospodáře a zároveň byl starosta obce pověřen zajištěním návrhu poptávkového řízení na
odborného lesního hospodáře. Text zadávací dokumentace byl zastupitelům předložen a schválen usnesením
85/17 ze dne 26. 9. 2017. Rovněž bylo tímto usnesením schváleno, že hodnotitelskou komisí bude celé
zastupitelstvo obce Úherce.
Rozhodnutím zastupitelstva byl tento bod přesunut na dnešní jednání ZO.
Písemně byli osloveni tito kandidáti na odborného lesního hospodáře:
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx
4. xxxxxxxx
5. xxxxxxxx
Cenové nabídky byly přijímány průběžně do 3. 11. 2017 do 12:00 hod. a byly přijaty celkem čtyři nabídky.
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými cenovými nabídkami v pořadí podle doručení:
Zastupitelé provedli otevírání cenových nabídek a jejich kontrolu v pořadí, v kterém byly doručeny.
Nabídka č. 1 – Datum doručení 23. 10. 2017 v 13:15 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 74.301,48 Kč, cena včetně DPH 89.905,08 Kč.
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Nabídka č. 2 – Datum doručení 30. 10. 2017 v 13:20 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 33.734,58 Kč. Neplátce DPH
Nabídka č. 3 – Datum doručení 2. 11. 2017 v 8:30 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 60.000,- Kč, cena včetně DPH 72.000,- Kč
Nabídka č. 4 – Datum doručení 2. 11. 2017 v 13:00 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 52.950,48 Kč, cena včetně DPH 64.095,70 Kč.
Nabídka č. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxbyla podezřele nízká.
ZO pověřilo starostu obce, aby poptal Obec Úlice, Obec Heřmanovu Huť a současného odborného lesní
hospodáře pana Ruperta, jaké má xxxxxxxxxxxx reference.
Na dotaz v Obci Úlice i Obci Heřmanova Huť byla odezva na pana xxxxxxxxxx kladná. Byl proveden i
telefonický dotaz u pana Ing. Hoblíka, který provádí kontroly lesů, a i on prohlásil, že porost má pan xxxxx
v pořádku a nebyly shledány žádné nedostatky.
Výběrové řízení vyhrála cenová nabídka č. 2 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 33.734,58 Kč. Není plátcem DPH

Návrh usnesení č. 115/17
ZO schvaluje jako nejvýhodnější nabídku č. 2 pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZO schvaluje Návrh smlouvy na nového odborného lesního hospodáře Úherec a to pana xxxxxxxxxxxxx,
Brod u Stříbra 61, 349 01 Stříbro a to za cenu 33.734,- Kč bez DPH. Pan xxxxxxxx není plátcem DPH. ZO
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Návrh smlouvy bude přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

12/PŘÍPRAVA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Usnesením 103/17 ze dne 16. 11. 2017 bylo schváleno Zadání územního plánu Úherce. Starosta obce
seznámil zastupitele s jednáním s paní Ing. Krupičkovou a s paní Ing. Kaskovou.
Vzhledem k tomu, že doposud nebyla dokončená Komplexní pozemková úprava katastru Úherce u Nýřan,
nedoporučuje Ing. Krupičková podání schváleného Zadání územního plánu Úherce a to z důvodu, že po
dokončení úprav dojde k přečíslování pozemků, ke změně výměr a i ke změně vlastníků některých
pozemků. Územní plán by se pak musel předělávat a to na náklady obce. Ing Orságová, zpracovatelka
pozemkových úprav oznámila, že projekt musí být hotov do konce ledna 2018. Jeden měsíc je pak pro zápis
údajů na katastru nemovitostí. Paní Ing. Kasková byla na tuto záležitost telefonicky upozorněna.

13/PARCELACE ZA BYTOVKAMI ZÁPAD
Usnesením 72/17 ze dne 2. 8. bylo schváleno vypsání poptávkového řízení na projekční kancelář, která by
vypracovala projekt „Parcelace za bytovkami západ“.
Usnesením 87/17 ze dne 26. 9. 2017 bylo schváleno znění poptávkového řízení a projekční kanceláře,
kterým poptávka bude doručena.
Zastupitelé se dohodli, že vyhodnocení provedou na dnešním ZO a zároveň, že schválí znění třístranné
smlouvy mezi majiteli pozemků na způsobu, jakým budou děleny náklady na realizaci projektu parcelace za
bytovkami západ. Po konzultaci s panem Brožkem a právní kanceláří pana Brožka, třístranná smlouva bude
předložena zastupitelstvu v měsíci lednu.
Na minulém zastupitelstvu došlo k otevírání obálek a k vyhodnocení cenových nabídek.
Byly osloveny tři projekční kanceláře a to za každého majitele pozemku v této lokalitě a to
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1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cenové nabídky byly přijímány průběžně do 20. 10. 2017 do 12:00 hod. a byly přijaty celkem dvě cenové
nabídky.
Starosta obce seznámil zastupitele s jednotlivými cenovými nabídkami v pořadí podle doručení:
Zastupitelé provedli otevírání cenových nabídek a jejich kontrolu v pořadí, v kterém byly doručeny.
Nabídka č. 1 – Datum doručení 20. 10. 2017 v 11:00 hod.
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 1.141.000,- Kč - firma není plátce DPH.
Nabídka č. 2 – Datum doručení 20. 10. 2017 v 12:30 hod.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena bez DPH: 2.805.000,- Kč, cena včetně DPH 3.394.050,- Kč.
Výběrové řízení vyhrála cenová nabídka č. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
Cena bez DPH: 1.141.000,- Kč firma není plátce DPH.

Návrh usnesení č. 116/17
ZO schvaluje jako nejvýhodnější nabídku č. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 1.141.000,- Kč
bez DPH. Firma není plátce DPH.
ZO
schvaluje
návrh
Smlouvy
o
dílo
Parcelace
za
bytovkami
západ
mezi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Obcí Úherce a to po doplnění připomínek Advokátní kanceláře
BLAŽEK, které jsou vyspecifikovány v emailu ze dne 13. 12. 2017 od pana xxxxxxxxxxxxx. Návrh
smlouvy včetně připomínek pana Jiřího Čížka budou přílohou tohoto zápisu. ZO pověřuje starostu obce
podpisem doplněné smlouvy o připomínky.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

14/DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – ROZNOS VOLEBNÍCH LÍSTKŮ
P.Blažek Vlastimil upozornil na střet zájmů.

Návrh usnesení č. 117/17
ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Úherce, K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany
a starostou obce panem Blažkem Vlastimilem, Na Vršku 117. Úherce, 330 23 Nýřany na roznos volebních
lístků na volbu prezidenta republiky 2018.
Pro
Proti
Zdržel se

5
0
1

Usnesení bylo přijato

15/OSTATNÍ
A/ Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a.s.
Obec Úherce si vypůjčila od EKO-KOMU, a.s. tři nádoby na tříděný odpad a to sklo, papír a plast. Na
základě výpůjčky je třeba schválit smlouvu o výpůjčce.
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Návrh usnesení č. 118/17
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obcí
Úherce, K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany na tři kontejnery na tříděný odpad a to sklo, papír a plast.
Vypůjčitel a půjčitel spolu uzavřeli smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů a na tomto
základu půjčitel půjčuje sběrné nádoby na obalový materiál. ZO pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy. Návrh smlouvy o výpůjčce bude přílohou zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

16/ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13/17
Blažek Vlastimil seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 13/17.

Návrh usnesení č. 119/17
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/17, které bylo schváleno starostou obce dne 1. 12. 2017, jelikož má
k uvedenému úkonu pravomoc svěřenou zastupitelstvem obce, a to na základě usnesení č. 153/16 ze dne 14.
12. 2016. Tímto opatřením se výše příjmů ani výše výdajů nemění.
Rozpočtové opatření č. 13/17 bude přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

17/DISKUZE ZASTUPITELSTVA
Informace starosty:
- pergola Náves
- Krajský úřad Plzeňského kraje Zásady územního rozvoje
- Párty stan
- 1. vánoční zpívání
- Ohňostroj Silvestr
- Oprava katastrální hranice
- Mateřská školka

18/USNESENÍ
Byla přijata v průběhu jednání ke každému bodu programu po jeho projednání.

19/DISKUZE OBČANŮ
Proběhla v průběhu jednání.

20/ZÁVĚR
Konec zasedání v 19,15 hod.
Termín příštího veřejného jednání ZO bude oznámen nejpozději 7 dnů před konáním.
Zápis byl vyhotoven dne:
Ověřovatelé zápisu:
........................................................
Ing. Tomáš Pavlíček
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...............................................
Miloslav Matoušek

