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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8.9.2021 v 19:00
hodin v budově hasičské zbrojnice v Uhersku
Přítomni: Zdeněk Mašek, Dis., Iveta Nováková, Marie Klementová, Ing. Jana Váňová, PhD.,
Ing. Ivana Procházková, Pavel Horčička, Ing. Lubomír Kaplan – omluven
Program

1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu zasedání
4.

Program:

• Kontrola usnesení z minulého zasedání
• Zpráva předsedů stavebního, kontrolního, finančního, školského a kulturního výboru
• Rozpočtová opatření-změna rozpočtu
• Schválení Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec
• Schválení Vyhlášky na rušení nočního klidu na dny 11.9. a 23.10.2021
• Schválení prodeje p.č. 1073/1 ,1073/2 v k.ú. Uhersko
• Schválení prodeje části pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Uhersko u čp. 37
• Schválení nákupu části pozemku 122/4 v k.ú Uhersko
• Schválení příspěvku TJ Sokol Uhersko na modernizaci vytápění Sokolovny
• Schválení SOD č. SOD08092021 se společností Agrostav a.s. na stavební práce „Využití
dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec“
• Zpráva místostarosty a starosty

5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Starosta obce p. Zdeněk Mašek přivítal občany a zahájil veřejné zasedání. Místostarosta p.
Nováková k seznámila občany s usnesením minulého zasedání a následně byla provedena
jeho kontrola.
Zapisovatelem byla zvolena p. Iveta Nováková, ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing.Jana
Váňová, PhD. a p. Pavel Horčička
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Zpráva stavebního výboru – Pavel Horčička
MŠ: proběhla oprava sklepních prostor, výměna oken, oprava omítek a vstupních dveří.
Současně se postavily anglické dvorky a chodník na straně k silnici. Připravuje se projekt na
změnu vytápění budovy MŠ z elektřiny na plyn – realizace je plánovaná v průběhu roku 2022
Rybník: dojde k opravě rybníka Sekanec ve dvou fázích. V první fázi bude provedeno
odbahnění, ve druhé části dojde k opravě hráze, výpustného objektu a bezpečnostního
přelivu
Hřbitov: po opravě chodníků byly dokončeny i terénní úpravy, byla provedena oprava
márnice a vrat včetně jejich natření.
Dále byly natřeny: čekárna, dveře do kostela, lavičky
Kanalizace: Došlo k pořízení zametacího stroje za účelem úklidu veřejných ploch a znížení
splachů štěrků a písků z komunikací do kanalizace. Trvají problémy se splachováním
ubrousků a ostatních věcí, které poškozují provozní čerpadla. V důsledku plánované
výstavby a zvýšení počtu obyvatel plánujeme a zvažujeme možnosti navýšení kapacity ČOV.
Současný stav je na její hranici.
Vodovod: proběhla výměna hlavního vodoměru.
Proběhla pravidelná kontrola stromů v katastru obce Uhersko – byl proveden bezpečnostní
prořez.
V září dojde k opravě propadlé vozovky na křižovatce u bývalé hospody.
Je připraven projekt plynofikace sálu sokolovny.
Zpráva finančního výboru – ing. Kaplan (zprávu přečetla p. Nováková)
Stavy účtů a pokladny k 31.08.2021:
BÚ KB: 5.137.006,56 Kč
BÚ ČNB 5.582.617,52 Kč
Hotovost v pokladně: 7.925 Kč.
Stav rozpočtu k 31.8.2021:
Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši: 7.800.000,- na straně příjmů a schválený
rozpočet výdajů ve výši 7.800.000 Kč.
Rozpočet po změnách k 31.8.2021 je ve výši na straně příjmů a výdajů ve výši: 8.525.083,00
Kč
Skutečné příjmy 31.8.2021: 5.390.846,34 Kč
Skutečné výdaje k 31.8.2021: 4.472.138,99 Kč.
Změny rozpočtu schválené starostou od minulého veřejného zasedání:
Starosta dává na vědomí, že:
- byl změněn rozpočet v rámci rozpočtové skladby pouze mezi paragrafy a položkami
rozpočtovým opatřením č. 206 ke dni 30.6.2021, tudíž výše rozpočtu se nemění,
- dále rozpočet byl změněn – zvýšen dne 31.7.2021 rozpočtovým opatřením č. 207
celkem o 288.783,00 Kč na straně příjmů a výdajů z důvodu:
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- přijetí dotace 235 083 Kč na MŠ, která jí byla ještě v červenci MŠ přeposlána
- přijetí dotace od KÚ na zvýšené náklady spojené s COVIDem ve výši 53.700 Kč
- rozpočet byl změněn – zvýšen dne 31.8.2021 rozpočtovým opatřením č. 208 o 100.000
Kč na straně příjmů a výdajů z důvodu přijetí dotace od KÚ na prodejnu Uhersko.

Návrh finančního výboru na usnesení:
OZ bere na vědomí :
1) Změny rozpočtu v roce 2021 rozpočtovými opatřeními č. 206, 207 a 208.
2) Bere na vědomí, že starosta poskytl LHS Uhersko příspěvek 5000Kč.
Zpráva kontrolního výboru – Ing. Procházková
1) Usnesení ze zasedání z 9. 6. 2021 bylo splněno ve všech bodech.
2) Jednotlivé jízdy jsou řádně evidovány včetně stavu tachometru. Stav tachometru
uvedený v knize jízd ke dni 1. 9. 2021 souhlasí se skutečným stavem tachometru ve
vozidle.
3) V řádném termínu byl učen zapisovatel obvodní volební komise. Ustavující schůze
nominovaných členů obvodní volební komise se uskuteční též v řádném termínu. Dále
již proběhlo seznámení členů OVK s termínem školení k průběhu voleb. Zajištěna je
též desinfekce.
Zvláštní způsoby hlasování pro voliče, kteří budou v izolaci nebo karanténě kvůli
onemocnění COVID19: 1) hlasování z auta, tzv. drive-in hlasování na volebních
stanovištích, která budou v každém okresu. Tímto způsobem bude možné volit 6. 10.
2021 v čase 8 – 17h. Kromě obvyklých dokladů s sebou volič musí mít i doklad o
nařízeném zdravotním opatření. 2) hlasování do zvláštní volební schránky v místě
bydliště, které bude zajišťovat příslušný krajský úřad. Nutno ovšem tuto skutečnost
nahlásit do 7. 10. 2021. Tímto způsobem bude možno volit od pátku 8. 10. od 8.00
hodin do soboty 9. 10. do 14.00 hodin. 3) Hlasování v pobytovém zařízení, které bylo
v době voleb uzavřeno – od čtvrtka 7. 10. od 8.00 hodin do pátku 8. 10. do 18.00 hodin.
Tyto způsoby bude možné využít pouze v případě, bude-li 15. 9. 2021 stále trvat stav
pandemické pohotovosti či nouzový stav alespoň pro část ČR. V tuto chvíli je
pandemický stav platný až do února 2022.
4) Pardubický kraj znovu organizuje očkování proti COVID19 bez předchozí registrace
formou mobilního kamionu. V naší oblasti bude nejblíže Vysoké Mýto, Karosářská ulice
(parkoviště IVECO pod LIDLEM), v čase od 10 do 18 hodin, dne 17. 9. 2021. Očkovací
látka bude na výběr.
Zpráva kulturního výboru – Ing. Jana Váňová, PhD.
Přehled proběhlých kulturních akcí:
26. června 2021

Olympijský den pro děti – Sokol Uhersko ve spolupráci s dalšími
spolky z Uherska uspořádal na začátku letních prázdnin akci pro děti.
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14. srpna 2021

Pouťový fotbalový turnaj o pohár starosty obce Uhersko a
starostky Sokola a Pouťová zábava – Hlavní pořadatel Sokol Uhersko
uspořádal fotbalový turnaj, odpoledne bylo zpestřeno vystoupením dětí
na šálách, v rámci večerní Pouťové zábavy proběhla soutěž o nejlepší
Pouťovou jednohubku.

21. srpna 2021

Zkoušky loveckých vloh ohařů a ostatních plemen – Akci pořádalo
Myslivecké sdružení Háj Uhersko.

Plánované kulturní a sportovní akce
11. září 2021

Rybářské závody – pořadatelé Rybáři Uhersko. Závody se budou konat
na horním rybníku Mazanci na Uhersku.

27. září 2021

Svatováclavské setkání na Neulustu – přátelské setkání na Neulustu
s opékáním buřtů, kytarami a přáteli.

říjen 2021

Rybí hody – Rybáři Uhersko chystají rybí hody na horním rybníku
Mazanci.

Děkuji všem, kteří se podílejí na společenském, kulturním a sportovním vyžití na Uhersku.
Zpráva školského výboru – Marie Klementová
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ve školním roce 2021/2022 je zapsáno 26 dětí, z toho 9 předškoláků, 1 dítě se
speciálními vzdělávacími potřebami a 1 dítě s odkladem školní docházky.
MŠ využila na jaře 2021 evropské dotace Šablony III. a zaměstnává v rámci projektu
OP VVV školního asistenta.
Po celý školní rok budou probíhat oslavy 40.výročí od otevření MŠ. Veřejnost tak
může nahlédnout do kroniky školy a archivu fotografií. Ku této příležitosti bude
v průběhu září publikován almanach školy. Na konci školního roku (v červnu 2022)
bude slavnostní zakončení oslav za přítomnosti bývalých zaměstnanců školy,
starosty obce Uhersko a jeho zastupitelů.
1x za 2 měsíce do MŠ zavítá divadlo JO-JO se svými pohádkami.
Každou středu v MŠ probíhá výuka flétny.
Od října každý čtvrtek bude probíhat pobyt v solné jeskyni Birdie (10lekcí).
14. 9. proběhne rodičovská schůzka na zahradě MŠ.
17. 9. proběhne v MŠ netradiční hudební výchova, kdy bude pro děti připravena
bubenická dílna, a vyzkouší si tak hru na různé tradiční i netradiční hudební nástroje.
21.9. proběhne logopedické vyšetření dětí, následně mohou rodiče dětí využívat
logopedickou péči přímo v MŠ.
Od října budou v MŠ probíhat zájmové kroužky pro děti – anglický a keramický.
3. 10. vánoční focení dětí – Foto Petříček
12. 10. společný výlet s MŠ Slepotice do muzea loutek v Chrudimi, kde bude pro děti
připraven zážitkový program.
29. 10. Uspávání broučků s lampiónovým průvodem dětí a přátel školy kolem
Uherska.
5. 12. Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ (v dopoledních hodinách).
14. 12. společný výlet s MŠ Slepotice na zámek Potštejn s programem vánoční
tématiky pro děti.
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•
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16. 12. Vánoční odpoledne s rodiči plné tradic a zvyků doplněné o krátké vystoupení
dětí.
22. 12. Vánoce ve školce – slavnostní oběd, zpěv koled u vánočního stromečku a
rozbalování dárečků
23. – 31. 12. 2021 vánoční prázdniny

Všechny plánované akce se budou odvíjet dle epidemiologické situace. Když se
rozhodneme, můžeme také další akce přidat 😊 – to podle zájmu rodičů a rychlé
adaptace nově přijatých dětí.
Zpráva místostarosty – Iveta Nováková
Vzhledem k tomu, že další schůze DSOH se uskuteční v úterý 21. září 2021, nemáme
informaci o tom kdy budou dodány kompostéry. Dle informaci z června mělo dojít k dodání
v průběhu měsíce září. O termínu dodání budeme občany, kteří si kompostéry objednali,
neprodleně informovat.
V sobotu 4.9.2021 došlo v dopoledních hodinách ke krátkodobému výpadku vody
z vodovodního řádu. Dle sdělení p. Čáslavského ze Sdružení vodovodu Chroustovice bylo
toto způsobeno nadměrným čerpáním vody z hydrantu pro stavbu D35 společností
Metrostav. Aby k této situaci již do budoucna nedošlo bylo pro společnost zřízeno zvláštní
odběrné místo v Opočně. Za vzniklou situaci se p. Čáslavský všem občanům omlouvá.
Hospodářská a lesní společnost Uhersko dosáhla v letošním roce jubilea 25 let od založení
Zpráva starosty – Zdeněk Mašek Dis.
Rekapitulace podaných dotačních projektů:
1) Rekonstrukce a posílení vodohospodářské funkce rybníků Mazanec, Sekanec a
výstavba suché nádrže – zažádáno o dotaci – dotace bude využita pouze u rybníku
Sekanec
Žádost o dotaci byla dne 01.10.2019 poslána na Ministerstva zemědělství (MZe). U rybníku
Mazanec nebylo MZe uznáno odstranění sedimentů, které činilo podstatnou část dotace a
tak jsme se rozhodli, že budeme realizovat pouze opravu rybníku Sekanec, kde je dotace
uznána v plné požadované výši. V projektu se počítá s opravou hráze a požeráku.
Během listopadu proběhlo výběrové řízení ve kterém byla vybrána firma PP-GROUP.cz
s.r.o., která byla v porovnání s nabídkami ostatních účastníků vyhodnocena jako
nejvýhodnější podle stanoveného hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH.
(Další oslovení dodavatelé KVIS Pardubice a.s. a INSTAV Hlinsko a.s.,)
Dotace je ve výši 80% ( spoluúčast obce 20% ). Realizace je stanovena od 01.01. 2021 do
01.01.2022. s celkovými náklady stavby 532 153,83 Kč včetně DPH.
2) Dotace z programu obnovy venkova na opravu sklepních oken, sklepních místností
a vchodových dveří do sklepa v MŠ Uhersko. Schváleno – realizace ukončena
Připravované projekty:
1) Multifunkční hřiště – čekáme na vypsání výzvy k podání projektu.
Na nevyužitých pozemcích za zahradou MŠ plánujeme vybudovat multifunkční hřiště, které
bude vhodné pro volejbal, nohejbal, tenis a případně pro streetball. Hřiště by mělo sloužit
veřejnosti, Sokolu Uhersko a MŠ.
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V současné době máme zadané zpracování projektové dokumentace a pracujeme na
odkupu již zaměřených pozemků, protože dotace vyžaduje, aby realizace proběhla na
pozemcích obce. Na podzim doufáme, že bude opět vypsána dotace z MMR – podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel.
Minulý rok bylo možné dostat dotaci až 2 mil. Kč
Mezi uznatelné náklady lze kromě vybudování hřiště započítat i zázemí a sociálního zařízení
(např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky
(pevně zabudované) apod., oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše).
2) Dotace z programu obnovy venkova na opravu sociálního zařízení a kuchyňského
prostoru u zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice.
3) Úpravu prostranství před OU Uhersko
V současné době máme zpracovanou projektovou studii a hledáme vhodný dotační titul.
4) Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec
Po konzultaci s projekční kanceláří se nám nepodařilo najít vhodný dotační titul, a tak jsme
se rozhodli akci letos realizovat bez dotačního titulu. V současné době máme již zpracovaný
projekt, máme stavební povolení a ve výběrové řízení na dodavatele stavby byla vybrána
firma Agrostav Pardubice a.s., která byla v porovnání s nabídkami ostatních účastníků
vyhodnocena jako nejvýhodnější podle stanoveného hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková
cena bez DPH. Realizace stavby proběhne od října 2021 do konce roku 2021. Tato dešťová
kanalizace vyřeší odvod balastních vod, které jsou pro ČOV nežádoucí a zároveň bude
prospěšná pro rybník Mazanec v období sucha.

5) Zvýšení kapacity ČOV .
S probíhající výstavbou nových rodinných domů v obci Uhersko připravujeme rozšíření ČOV
o další sedimentační nádrž. – vhodný dotační titul řešíme s projektovým manažerem. Podle
dosavadních pravidel by měl být projekt přijatelný jak pro MZe, tak pro OPŽP. V posledních
letech je vývoj takový, že každý rok je možnost o dotaci někde požádat, dokonce v
OPŽP2021 - 2027 by měly být celkem výhodné podmínky, i co se týče výše dotace na
připojeného obyvatele.

6) MŠ Uhersko
Vybudování nového sociální zařízení (umyvadla, WC, sprcha) v MŠ Uhersko. Takto
připravená MŠ umožní navýšit kapacitu dětí, rozdělit děti, dle věku do dvou tříd a zajistit tak
kvalitnější výuku odpovídající věku dítěte .

Diskuse:
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil
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Usnesení č. 3 VZUZ 210908 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne
8.9.2021 v 19 hodin v budově hasičské zbrojnice
1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávy předsedů jednotlivých výborů
3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí změny rozpočtu schválené starostou obce v roce 2021
rozpočtovými opatřeními č.206, č. 207, č. 208
4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí poskytnutí příspěvku LHS Uhersko ve výši 5 000,- Kč
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec Uhersko
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku na rušení nočního klidu na dny 11.9. a 23.10.2021
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek TJ Sokol Uhersko ve výši 270 000,-- Kč na
modernizaci vytápění budovy Sokolovny
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. SOD08092021 se společností Agrostav
a.s. na stavební práce „Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec“
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej části oplocené parcely p.č. 565/17 v k.ú. Uhersko u
čp. 37 dle geometrického plánu č. 417/2021, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 565/1
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1073/1 a p.č. 1073/2 v k.ú. Uhersko
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup části pozemku p.č. 122/7 v k.ú. Uhersko dle
Geometrického plánu č. 454/2021, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 122/4

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy dne 8.9.2021

Zapsala: Nováková Iveta
Ověřil: Ing. Jana Váňová
Pavel Horčička

Vyvěšeno:
Sejmuto:

