Zápis z veřejného jednání ZO Úherce ze dne 30. 5. 2018
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
Přítomni: V. Blažek, D. Tvrdík, A. Matoušek, Mgr. J. Hošková, M. Matoušek – odchod v 18:55 před bodem
12, M. Fořt, Ing. T. Pavlíček
Omluveni:
Zapisovatel: Jana Tomanová Hanusová
Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů a je usnášeníschopné
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Mgr. Janu Hoškovou a Miroslava Fořta
Jednomyslně schváleno 7 pro - ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Hošková a Miroslav Fořt
Program: 1/ZAHÁJENÍ
2/KONTROLA USNESENÍ
3/NADACE PRO OBNOVU KOSTELA SV. JOSEFA V ÚHERCÍCH –
DOTACE
4/ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU KN 1607/8
5/ÚHERCE - PARCELACE ZA BYTOVKAMI ZÁPAD
6/CHODNÍK UL. K MEXIKU
7/KLUB RADOST ŽÁDOST
8/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -ÚPRAVA VRCHNÍ ČÁSTI NÁVSI
9/LINKA BEZPEČÍ
10/VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOST NA POZEMEK 1569
11/VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOST SMLOUVA č. EP-12-2315/VB/1
12/NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
13/ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU
14/ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
15/OSTATNÍ (Věcné dary nohejbal, Finanční dar rybáři, Dodatek smlouvy
DATACENTRUM, Požární řád - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, ASSECO smlouva
o zpracování osobních dat, Zámková dlažba-xxxxxxxx)
16/ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/18
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 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)

2/ KONTROLA USNESENÍ
Kontrola usnesení z jednání ze dne 19. 4. 2018
39/18 – ZO schválilo rozšíření plochy pro výrobu firmy B+BC a to cca o 7 ha směrem na průmyslovou zónu
Úherce za předpokladu uzavření dvoustranné smlouvy mezi Obcí Úherce a žadatelem, kde budou
vymezeny podmínky a požadavky obce na žadatele – podmínky nebyly vyspecifikovány.
40/18 – ZO schválilo přihlášení Obce Úherce do soutěže Vesnice roku 2018 – přihláška byla podána.
41/18 – ZO vyjadřuje ochotu k prodeji části pozemku KN č. par. 1607/8 v k. ú. Úherce u Nýřan – o tomto
bodu bude dnes jednáno.
42/18 – ZO schválilo přijetí a podmínky dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje určenou na akci
„Úherce – Úprava vrchní části Návsi “ a to ve výši 500.000,- Kč – smlouva zatím nebyla podepsána.
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43/18 – ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Úherce ve výši 150.000,- Kč příjemci: Nadace pro
obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích na obnovu oken a dveří kostela – veřejnoprávní smlouva
nebyla podepsána.
44/18 – ZO neschválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Úherce ve výši 100.000,- Kč příjemci: Nadace
pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích na obnovu schodiště a podlahy zvonice věže kostela – o
tomto bodu bude dnes jednáno.
45/18 – ZO schválilo výběrové řízení na zhotovitele díla „Úherce - úprava vrchní části Návsi“ vypracované
firmou DOMOZA projekt s.r.o. – na dnešním jednání bude schvalován dodavatel díla.
46/18 – ZO schválilo přípravný tým ve složení Alexandr Matoušek, David Tvrdík, Miloslav Matoušek a
Vlastimil Blažek, který zajistí hrubý návrh uspořádání nového dětského hřiště u hřbitova.
47/18 – ZO přehodnotilo plán financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury Obce Úherce a dospělo
k názoru, že Obec Úherce má dostatek finančních prostředků na obnovu vodohospodářské
infrastruktury Obce Úherce na účtech obce.
48/18 – ZO schválilo Kupní smlouvu se zřízením předkupního práva a závazkem kupujícího na pozemku
nezřídit stavbu pro bydlení nebo pro rekreaci na pozemek KN č. par. 1492 v k. ú. Úherce u Nýřan o
ploše 627 m2 za cenu 50,- Kč/m2 – smlouva s paní xxxxxxxxx byla podepsána.
49/18 – ZO schválilo poskytnutí finančního daru SDH Úherce, IČO: 497 468 47 ve výši 10.000,- Kč bez
vymezení účelu
50/18 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/18 - Rozpočtové opatření č. 4/18 bylo zaúčtováno.
51/18 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/18 - Rozpočtové opatření č. 5/18 bylo zaúčtováno.

3/NADACE PRO OBNOVU KOSTELA SV. JOSEFA V ÚHERCÍCH - DOTACE
Na minulém jednání zastupitelstva obce zastupitelé schválili usnesením č. 43/18 dotaci z rozpočtu Obce
Úherce ve výši 150.000,- Kč příjemci: Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích a neschválili
usnesením č. 44/18 dotaci ve výši 100.000,- Kč. Důvodem neschválení této dotace je, že není zřejmé splnění
podmínky dané obcí dne 2. ledna 2018 a to, aby zvon v kostelní věži zvonil alespoň jedenkrát týdně.
Předseda nadace přišel osobně vysvětlit důvody pro schválení dotace.
Starosta předal slovo panu xxxxxxx. Pan xxxxx vysvětlil a předložil všechna stanoviska dotčených orgánů,
vysvětlil postup prací při opravě schodiště a podlahy zvonice věže kostela. Tyto práce, na které je žádána
dotace ve výši 100 000,- Kč, jsou nutné provést, aby mohl zvon zvonit. P. xxxxx přislíbil termín pro
spuštění zvonu a to do 31.12.2018.

Návrh usnesení č. 52/18
ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Úherce ve výši 100.000,- Kč příjemci: Nadace pro obnovu
kostela sv. Josefa v Úhercích, se sídlem Úherce 17, 330 23 Úherce, IČO: 26407914 na obnovu schodiště a
podlahy zvonice věže kostela.
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Úherce a pověřuje
starostu obce uzavřením této smlouvy mezi Obcí Úherce a Nadací pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích.
Návrh uvedené veřejnoprávní smlouvy bude přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

4/ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU KN 1607/8
Na obec byla doručena žádost o odprodej části pozemku KN č. par. 1607/8 v k. ú. Úherce u Nýřan. Část
tohoto pozemku by pak byla využita jako příjezdová komunikace k plánovanému stání u rodinného domku
č. p. 143 manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bylo by tak umožněno parkování na vlastním pozemku.
Usnesením 41/18 ZO vyjádřilo ochotu pozemek prodat a to po dodání oddělovacího geometrického plánu,
kde budou vyčísleny m2 prodávané plochy. K tématu proběhla debata.
p. xxxxxxxxxxxxxxx vyslovil nesouhlas s prodejem pozemku manželům xxxxxx, jelikož jejich pozemek je
pod pozemkem manželů xxxxxxxx snížen o 1 a ½ metru a nesouhlasí s tím, aby zde manželé xxxxx
parkovali.
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Paní xxxxxxx – jedná se pouze o 2,5 m navíc, kterými bychom s Vaším pozemkem sousedili, již nyní
sousedíme s Vaším pozemkem v délce cca 50 m.
Touto koupí pozemku by se téměř nic nezměnilo, a navíc auta parkovat na hranici pozemku nebudeme.
Hlavním důvodem pro koupi části tohoto pozemku je umožnění parkování na vlastním pozemku, čímž by se
uvolnilo parkování pro ostatní občany na veřejném pozemku.

Návrh usnesení č. 53 /18
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č. par. 1607/8 v k. ú. Úherce u Nýřan, který byl dělením
rozdělen na pozemek KN č. 1607/8 o ploše 474 m2 a KN č. 1607/12 o ploše 40 m2 vedeno jako ostatní
plocha, jiná plocha. Záměr prodeje je na pozemek KN č. 1607/12 o ploše 40 m2 vedený jako ostatní plocha,
jiná plocha. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce obce.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

5/ÚHERCE - PARCELACE ZA BYTOVKAMI ZÁPAD
Starosta obce seznámil zastupitele s jednáním zástupců vlastníků pozemků parcelace za bytovkami západ
ohledně prodeje pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ZO opět prodiskutovalo variantu č.6 projektu parcelace– souhlas ZO bez připomínek.

6/CHODNÍK K UL. K MEXIKU
V rámci přechodu pro chodce na chodníku v ul. K Mexiku je třeba vybudovat nové světlo u č.p. 98 a 85.
Starosta obce navrhuje, aby zakázku provedla firma EMT Touš, která pro obec provádí veřejné osvětlení.
Bude dále projednáno na dalším jednání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení č. 54 /18
ZO schvaluje výstavbu chodníku od křižovatky ul. Západní k pozemku zahrady rodinného domu č.p. 104
v ul. K Mexiku. Stavba bude provedena na náklady Obce Úherce.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

7/KLUB RADOST ŽÁDOST
Na obec byla doručena žádost o finanční příspěvek na volnočasové aktivity rodin s postiženými dětmi a
mládeží.

Návrh usnesení č. 55 /18
ZO schvaluje finanční příspěvek na Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub
RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov ve výši 2.000,- Kč na týdenní pobyt v Národním parku Podyjí na
Znojemsku.
Pro
Proti
Zdržel se

0
7
0

Usnesení nebylo přijato

8/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -ÚPRAVA VRCHNÍ ČÁSTI NÁVSI
Usnesením č. 45/18 ze dne 19. 4. 2018 bylo schváleno výběrové řízení na zhotovitele díla „Úherce - úprava
vrchní části Návsi“ vypracované firmou DOMOZA projekt s.r.o.
Při výběrovém řízení byly osloveny tyto firmy:
Silnice Klatovy a.s. středisko Nýřany
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CETINA a KENAUR s.r.o.
SILBA s.r.o.
DYBS Plzeň s.r.o.
STRABAG a.s.
Na DOMOZA projekt s.r.o. byly doručeny tyto nabídky:
1) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO 45357307.
Datum a čas podání: 23. 5. 2018, 8:20 hod.
Nabídková cena bez DPH: 7.129.729,88 Kč
2) SWIETELSKY stavební s.r.o., Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČO 48035599.
Datum a čas podání: 23. 5. 2018, 8:44 hod.
Nabídková cena bez DPH: 7.190.611,66 Kč
3) Silnice Nepomuk s.r.o., U pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO 26342812.
Datum a čas podání: 23. 5. 2018, 8:51 hod.
Nabídková cena bez DPH: 7.800.000,00 Kč
Otevírání obálek proběhlo 23. 5. 2018 od 09:01 hod. za přítomnosti zástupců všech tří firem a členů komise
pro otevírání obálek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Komise pro otevírání obálek potvrdila, že všechny nabídky přišly v zalepených nepoškozených obálkách.
Zástupcům uchazečů byly na místě sděleny informace o nabídkové ceně jednotlivých nabídek a informace o
splnění všech kritérií zakázky.
Hodnotitelská komise pracovala ve složení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Komise se sešla 23. 5. 2018 v 15:00 hod. na adrese DOMOZA
projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň. Hodnotitelská komise prohlásila, že není ve střetu zájmů a
stvrdila to svým podpisem. Hodnoceny byly všechny tři cenové nabídky.
Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.
Hodnotící komise došla k závěru, že nejvýhodnější cenovou nabídkou pro Obec Úherce je cenová nabídka č.
1 Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO 45357307.
Nabídková cena bez DPH: 7.129.729,88 Kč

Návrh usnesení č. 56/18
ZO schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na zhotovitele díla „Úherce – úprava vrchní části Návsi“ cenovou
nabídku č. 1 Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO 45357307.
Nabídková cena bez DPH: 7.129.729,88 Kč.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

9/LINKA BEZPEČÍ
9. 5. 2018 byla na Obec Úherce doručena žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na provoz Linky
bezpečí pro děti a mladé lidi. Žádost byla podána na částku ve výši 3.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 57/18
ZO schvaluje finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí pro děti a mladé lidi ve výši 3.000,- Kč. ZO
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Pro
Proti
Zdržel se

1 (M. Matoušek)
6
0

Usnesení nebylo přijato
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10/VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOSTI NA POZEMEK 1569
Společnost Geodeti Šumava, Český Les v.o.s. která zastupuje spol. Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová
68, Úherce, 330 23 Nýřany, která byla pověřena spol. ČEZ Distribuce a.s. uzavřením a vkladováním
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pozemku KN č. 1569 v k. ú. Úherce u Nýřan předložila
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Úherce, PS, Hlavní x Topolová, vzNN EP-120002682/1/VB.

Návrh usnesení č. 58/18
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Úherce, PS, Hlavní x Topolová,
vzNN EP-12-0002682/1/VB na pozemek KN č. 1569 v k. ú. Úherce u Nýřan mezi Obcí Úherce, K Mexiku
94, Úherce, 330 23 Nýřany a Společností Geodeti Šumava, Český Les v.o.s. která zastupuje spol.
Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce, 330 23 Nýřany, která byla pověřena spol. ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. Návrh smlouvy bude
přílohou tohoto zápisu. ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

11/VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOST SMLOUVA č. EP-12-2315/VB/1
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupená na základě plné moci
společností Libuše Soferová s.r.o., Manětínská 138, 331 01 Plasy zastoupenou jednatelkou xxxxxxxxxxxxxx
žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-0002315/VB/1 s Obcí Úherce a
to na pozemky KN parc. č. 127375, 1289/6, 1294/38 a 1295/10 v k. ú. Úherce u Nýřan za jednorázovou
náhradu 1.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 59/18
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Úherce a firmou ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupené na základě plné moci společností
Libuše Soferová s.r.o., Manětínská 138, 331 01 Plasy zastoupenou jednatelkou xxxxxxxxxxxxxxxx č. EP12-0002315/VB/1 na pozemky v KN parc. č. 1273/75, 1289/6, 1294/38 a 1295/10 v k. ú. Úherce u Nýřan za
jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. Návrh smlouvy bude přílohou tohoto zápisu. ZO pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato
ODCHOD M. MATOUŠEK V 18:55 HOD.

12/NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Starosta obce provedl cenovou a i materiálovou poptávku na víceúčelové hřiště, které bude u zadní cesty od
hřbitova do ulice Na Vršku. Proběhla diskuse ohledně složení a uspořádání hřiště. Přípravný tým ve složení
Alexandr Matoušek, David Tvrdík, Miloslav Matoušek a Vlastimil Blažek navrhují projednání na příštím
jednání zastupitelstva.

13/ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU
Jana Tomanová Hanusová předložila ZO zápis z finanční kontroly provedené finančním výborem obce dne
30.4. 2018. ZO bere zápis na vědomí bez připomínek.
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14/ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
ZO bylo seznámeno s Účetní závěrkou obce Úherce za rok 2017 včetně všech příloh a se Závěrečným účtem
Obce Úherce za rok 2017 včetně všech příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce
za rok 2017 provedeného Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 24. 1. 2018 se závěrem: nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Závěrečný účet byl projednán Finančním výborem dne 30.4.2018 bez výhrad, což je
zaznamenáno v zápise z finanční kontroly ze dne 30.4.2018.

Návrh usnesení č. 60/18
ZO schvaluje návrh závěrečného účtu Obce Úherce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Úherce za rok 2017 a celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. Návrh
závěrečného účtu byl zveřejněn v písemné i elektronické podobě na úřední desce OÚ Úherce od 10. 5. 2018
do 31.5. 2018, k tomuto nebyly podány žádné připomínky.
Pro
6
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č. 61/18
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 včetně výsledku hospodaření obce za rok 2017, kterou tvoří
Rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, příloha k 31.12.2017 a Inventarizační zpráva
z provedených inventur za rok 2017 bez připomínek.
Kontroly provedené v roce 2017 neshledaly pochybení, která by měla vliv na průkaznost účetnictví.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

15/OSTATNÍ
A) Věcné dary nohejbal
Pan Blažek Vlastimil jako organizátor této akce upozorňuje zastupitele na střet zájmů.
Dne 5. 5. 2018 proběhl na zahradě Kulturního domu Úherce Nohejbalový a petanquový turnaj Míry Kovače.
Organizátorem této akce byl Blažek Vlastimil. Byly zakoupeny odměny pro soutěžící v hodnotě cca 5.500,Kč.
Blažek Vlastimil žádá zastupitele obce o poskytnutí finanční částky ve výši 4 000,- Kč za tyto věcné dary.

Návrh usnesení č. 62/18
ZO schvaluje proplacení výdajů za již zakoupené věcné dary ve výši 4.000,- Kč na sportovní akci
Nohejbalový a petanquový turnaj Míry Kovače. Proplacení bude provedeno na základě účetního dokladu o
nákupu.
Pro
Proti
Zdržel se

5
0
1 ( Vlastimil Blažek)

Usnesení bylo přijato

B) Finanční dar rybáři
p. Miroslav Fořt jménem Rybářského spolku Úherce informoval ZO o konání Rybářských závodů dne 19. 5.
2018 a požádal ZO o poskytnutí finanční částky na dary. Dále požádal o poskytnutí finančního daru pro
rybářský spolek ve výši 10.000,- Kč. Zároveň p. Miroslav Fořt upozornil na střet zájmů.

Návrh usnesení č. 63/18
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Rybářskému spolku Úherce, IČO :497 48 378 se sídlem NýřanyÚherce, zastoupený předsedou p. Miroslavem Fořtem ve výši 16.000,- Kč bez vymezení účelu. ZO pověřuje
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starostu Obce Úherce k uzavření uvedené darovací smlouvy. Návrh darovací smlouvy bude přílohou tohoto
zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

5
0
1 (Miroslav Fořt)

Usnesení bylo přijato

C) Dodatek smlouvy DATACENTRUM
Z důvodu GDPR je nutné s poskytovatelem programového vybavení DATACENTRUM pro Windows a
jeho servisu, s firmou DATACENTRUM systems + consulting, a.s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamík
upravit podle tohoto nařízení smluvní vztah.

Návrh usnesení č. 64/18
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows
a jeho servisu, číslo smlouvy poskytovatele 7/2011 mezi Obcí Úherce, K Mexiku 94, Úherce, 330 23
Nýřany a firmou DATACENTRUM systems + consulting, a.s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 – Kamík.
Obsahem Dodatku č. 1 je dohoda v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR. ZO pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku. Návrh dodatku bude přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

D) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Starosta obce předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se vydává požární
řád obce.

Návrh usnesení č. 65/18
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce. Návrh této vyhlášky
bude přílohou tohoto zápisu. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Touto
vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Požární řád obce Úherce ze dne 30. 11. 2011.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato
E) ASSECO smlouva o zpracování osobních dat
Firma Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 pro Obec Úherce zajišťuje programově
účetnictví a evidenci obyvatel. Z důvodu GDPR je třeba upravit smluvní vztah.

Návrh usnesení č. 66/18
ZO schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat mez Obcí Úherce,
K Mexiku 94, Úherce, 330 23 a firmou Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4.
Obsahem smlouvy je dohoda v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR.
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Návrh smlouvy bude přílohou tohoto zápisu.
Pro
6
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo přijato

7/9

F) Zámková dlažba-xxxxxxxx
Na obec Úherce byla doručena žádost manželů xxxxxxxxx o umožnění provedení zámkové dlažby u svého
rodinného domku a to na obecním pozemku KN č. 1468/5 v k. ú. Úherce u Nýřan.

Návrh usnesení č. 67/18
ZO schvaluje výstavbu chodníku u rodinného domku č. p. 34 manželů xxxxxxxx o ploše cca 20 m2.
Náklady stavby budou hradit manželé xxxxxxxx. Při stavbě nesmí dojít k poškození inženýrských sítí.
Mapka umístění zámkové dlažby bude přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

16/ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/18
Návrh usnesení č.68/18
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/18, které bylo schváleno starostou obce dne 25.5.2018, jelikož má
k uvedenému úkonu pravomoc svěřenou zastupitelstvem obce, a to na základě usnesení č. 112/17 ze dne 14.
12. 2017. Tímto opatřením se výše příjmů nemění a výše výdajů se mění + 6 tis. Kč. Schodek rozpočtu se
zvýšil o 6 tis. Kč a bude pokryt z přebytku finančních prostředků z let minulých.
Rozpočtové opatření č. 6/18 je přílohou tohoto zápisu.
Pro
Proti
Zdržel se

6
0
0

Usnesení bylo přijato

16/DISKUZE ZASTUPITELSTVA
Informace starosty:
- Prefa Zbůch B+BC – sepsat požadavky pro smlouvu – zřízení biokoridoru na náklady firmy, omezení
prašnosti, neprodat třetí osobě.
- cvičení hasičů od 8. do 10. 6. 2018
- oprava návesního rybníku u kostela
- chystané kulturní akce
- Vesnice roku 2018
- kontejner textil Náves bude zrušen k 1.9.2018
- poklopy – kanalizace

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

18/DISKUZE OBČANŮ
xxxxxxxxxxxxxx – vyslovil také nesouhlas s prodejem pozemku 1607/12
xxxxxxxxxxxxxx – odklidit skládku
xxxxxxxxxxxxxx – upozornil na chování zvířat na zahradě KD
- vyjádřil nesouhlas se zřízením in-line dráhy kolem hřbitova
- požádal o úpravu cesty nad ulicí Na Vršku a vyřezání dřevin
xxxxxxxxxxxxxx - vyjádřila nesouhlas se zřízením in-line dráhy kolem hřbitova, požádala zastupitele
o zřízení hřiště na jiném místě
- upozornila na nevyužitou zahradu u kulturního domu a chovu zvěře na zahradě
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19/ZÁVĚR
Konec zasedání v 19:40 hod.
Termín příštího veřejného jednání ZO bude oznámen nejpozději 7 dnů před konáním.
Zápis byl vyhotoven dne: 7.6.2018
Ověřovatelé zápisu:

........................................................
Mgr. Jana Hošková
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...............................................
Miroslav Fořt

