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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8.6.2022 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

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 účetní závěrky a Závěrečného účtu DSO Holicko za rok 2021
• Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Svazku obcí „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ za rok
2021
• Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Uhersko za rok 2021
• Schválení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z POV z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na akci „Finanční příspěvek na provoz prodejny Uhersko“
• Schválení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z POV z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na akci „ Oprava sociálního zařízení a kuchyňského prostoru u zasedací místnosti v budově
hasičské zbrojnice Uhersko“
• Schválení Vyhlášky o rušení nočního klidu na 18.6.2022 a 13.8.2022
• Schválení změny účelu dotace „Rekonstrukce a posílení vodohospodářských funkcí rybníku
Sekanec“
• Schválení příspěvku MAS na vydání publikace o Holicku s tématikou „Osobnosti známé a neznámé“
•Schválení výše odměny na dohody o provedení práce
• Zpráva starosty a místostarosty
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
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8. Závěr

Starosta obce p. Zdeněk Mašek přivítal občany a zahájil veřejné zasedání. Místostarosta p.
Nováková 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
Zpráva stavebního výboru – Pavel Horčička
Probíhají přípravné práce na rozšíření ČOV. Z důvodu nákupu pozemků pro rozšíření bude nutné
změnit územní plán obce.
Oprava rybníka Sekanec – je dokončena oprava hrází, bezpečnostního přelivu, je založený trávník a
proběhla výsadba nových stromů.
Na zahradě MŠ byla vysázená jedle, která bude sloužit jako vánoční strom. Došlo k dalším terénním
úpravám u budovy MŠ.
Na hřišti u Sokolovny došlo k pokácení poškozených lip. K pokácení poškozených stromů došlo i
v Neulustu. Probíhá pravidelná údržba ČOV, zeleně, zametání vozovek, údržba zeleně na hřbitově.
S ředitelem stavby a stavbyvedoucím Metrostavu proběhlo jednání ohledně oprav poškozených
stavbou. Během prázdnin bude nutné vyřešit způsob vytápění v MŠ.
Zpráva finančního výboru – ing. Kaplan
ROK 2022
Stavy účtů a pokladny k 31.05.2022:
BÚ KB: 5.304.501,64 Kč
BÚ ČNB 6.254.625,76 Kč
Hotovost v pokladně: 6 056 Kč.
Stav rozpočtu k 31.5.2022:
Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši: 6.130.000,- na straně příjmů (+ do příjmů je zavedena
rezerva BÚ ve výši 3 300 000,- Kč) a schválený rozpočet výdajů ve výši 9.430.000 Kč.
Rozpočet po změnách k 31.5.2022 je ve výši: 6.521.412 Kč na straně příjmů (+ do příjmů je zavedena
rezerva BÚ ve výši 3 300 000,- Kč) a na straně výdajů: 9.821.412 Kč.
Skutečné příjmy 31.5.2022: 3.146.717,14 Kč
Skutečné výdaje k 31.5.2022: 3.268.246,41 Kč.
Změny rozpočtu v roce 2022 od minulého veřejného zasedání (9.3.2022):
- rozpočet byl změněn rozpočtovým opatřením č. 202 – pouze v rámci rozpočtové skladby - mezi
paragrafy a položkami
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- rozpočet byl změněn rozpočtovým opatřením č. 203 – navýšen o dotaci ve výši 19 412 Kč na zvýšené
výdaje spojené s COVID 19
- rozpočet byl změněn rozpočtovým opatřením č. 204 a 205 – navýšen o investiční dotaci na
Rekonstrukci a posílení vodohospodářské funkce rybníku Sekanec ve výši 372 000 Kč.
Návrh finančního výboru na usnesení:
OZ bere na vědomí :
1) Změnu rozpočtu v roce 2022 rozpočtovým opatřením č. 202, 203,204 a 205.
OZ schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh závěrečného účtu Obce Uhersko za rok 2021.
Účetní závěrku Obce Uhersko za rok 2021.
Zprávu z přezkoumání hospodaření Obce Uhersko za rok 2021.
Hospodaření MŠ Uhersko, schválení účetní závěrky MŠ za rok 2021.
Z důvodu změny účelového znaku u dotace od MZe na akci: Rekonstrukce a posílení
vodohospodářské funkce rybníku Sekanec – schvaluje změnu v účtování, a to 2 přijatých
faktur v roce 2021 (d.č.: 300171 a d.č. 300062) - na investiční výdaje v celkové hodnotě
562 403,83 Kč - s použitím účtů : MD: 042 113 a D: 408 (Opravy předcházejícího účetního
období).
6) Účetní závěrku a závěrečný účet Svazku obcí „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ za rok 2021
7) Účetní závěrku a závěrečný účet DSOH 2021

Zpráva kontrolního výboru – Ing. Procházková
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání – bylo splněno ve všech bodech.
2) K 1. 6. 2022 OÚ eviduje 2 dlužníky, kterým byly zaslány upomínky, Marius Pedersen jim
nevyváží popelnice do doby uhrazení.
3) 11. 6. 2022 proběhne první sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v čase od 9 – 11
hodin. Obsluha prosí o následující: ropné produkty odevzdat v pevně uzavřených nádobách,
nábytek apod. z důvodu skladnosti dodávat pokud možno v rozloženém stavu, odpad
odevzdat pouze v množství obvyklém pro domácnost, mimo dobu určenou pro sběr nic
nevhazovat do kontejneru a nedávat ani mimo něj. Další termín svozu je 17. 9. 2022.
4) Ve spolupráci s tajemníkem OÚ, p. Veberem, probíhají přípravy na komunální volby, začínají
již chodit pokyny z Krajského úřadu Pardubice.
5) Dva členové SDH Uhersko – Jakub Filípek a Zdeněk Procházka se zúčastnili třídenního školení
zaměřeného na obsluhu motorové pily. Školení probíhalo v Trusnově pod vedením odborné
školitelské firmy, obsahovalo teoretickou i náročnou praktickou část.
6) 24. 6. 2022 v čase 7:30 – 10:30 proběhne na některých číslech popisných odstávka elektrické
energie. Podrobnosti vyvěšeny na úřední desce.

Zpráva kulturního výboru – Ing. Jana Váňová, PhD.
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12. března 2022

Předjarní brigáda na Neulustu –Na Neulustu jsme v rámci brigády posbírali
popadané větve, uklidili na vyhlídce, obnovili bosou stezku a za odměnu jsme
si opekli špekáčky.

19. března 2022

2. ročník Josefovského turnaje ve stolním tenise – pořádal TJ Sokol Uhersko.

21. května 2022

Rybářské závody – Rybáři Uhersko připravili pro zájemce rybářské závody na
rybníku Mazanci.

14. dubna 2022

Poklady a zajímavosti pod D35 – 2. díl – V Sokolovně proběhla přednáška, kde
byly shrnuty výsledky záchranného archeologického výzkumu prováděného
před započetím stavby dálnice D35, a to v úseku Prachovice – Ostrov. Část
přednášky byla věnována i unikátní studni z Ostrova

30. dubna 2022

Pálení čarodějnic – Sbor dobrovolných hasičů Uhersko uspořádal u bývalého
máchadla pálení čarodějnic

Fotosoutěž

do 28. února bylo možné zasílat fotografie do fotosoutěže o nejhezčí zimní
fotografii Uherska a okolí. Fotografie jsou vystaveny v Obilce na Uhersku.
Autory tří nejúspěšnějších fotografií čeká odměna a jejich jména budou
zveřejněna v dalším čísle Uherského zpravodaje.

Plánované kulturní a sportovní akce:
18. června 2022

Oslava 40 let od založení Mateřské školy Uhersko – od 15:00 hod. budou
zahájeny oslavy výročí Mateřské školy.

18. června 2022

Dětský den – Akce bude volně navazovat na program Mateřské školy. Pro děti
budou připraveny tvořivé dílničky a skákací hrad.

13. srpna 2022

Fotbalový turnaj – Sokol Uhersko chystá již třetí ročník fotbalového turnaje,
na který plynule naváže Pouťová zábava

13. srpna 2022

Pouťová zábava – Pořádá Sokol Uhersko

17. září 2022

Rybářské závody – Rybáři Uhersko plánují další rybářské závody, které se
uskuteční na horním rybníku Mazanci

Děkuji všem, kteří se podílejí na společenském, kulturním a sportovním vyžití na Uhersku
Zpráva školského výboru – p. Marie Klementová
Do května děti navštěvovaly Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde měly vždy zajištěný nějaký program.
30.5. byly děti na výletě v minizoo Bítovany a nyní jsou všechny síly zaměřeny na přípravu oslav 40
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let od založení mateřské školy, které proběhnou dne 18.6.2022

Zpráva místostarosty – Iveta Nováková
Dne 31.5.2021 jsem provedla, jako předseda kontrolní komise Svazku Rozšíření vodovodu
Chroustovice, kontrolu dokladů a účtování za období leden – duben 2022 . Při této kontrole nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva byla přednesena na VH Svazku, která se konala dne 8.6.2022
v Radhošti. Valné hromady se účastnila ing. Doležalová což je zástupkyně spol. Ekomonitor. Dle jejího
sdělení jsou náklady za období leden – květen 2022 v souladu s plánovanou kalkulací. Pokud bude
tento trend pokračovat nemuselo by v roce 2023 dojít k navýšení ceny vody. Společnosti Metrostav
a.s. byl zaslán dopis s vyčíslením vícenákladů na čištění ČOV, které jsou způsobeny zvýšeným
provozem aut v obci.
Termín konání Vánočního koncertu byl se zástupcem Litomyšlských smíšených sborů domluven na
sobotu 17.12.2022.

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 - realizace dle rozsahu
dotace ukončena - zpracováváme podklady pro vyúčtována na fond. Dotace je proplacena a již jen
proběhne závěrečné vyhodnocení akce.
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.
S provedením oprav rybníku jsme byli spokojeni, a tak jsme se rozhodli se stávající firmou dokončit
celkovou opravu rybníku. Náklady na dokončení opravy: 855 102 Kč s DPH.
Připravované projekty:
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1) Multifunkční hřiště – dne 17.12. 2021 jsme podali žádost o dotaci a v červnu budeme vědět, zda
dotaci dostaneme. Stále čekáme, zda dotaci obdržíme.
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.
V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentace a došlo k odkupu již zaměřených
pozemků, protože dotace vyžaduje, aby realizace proběhla na pozemcích obce. Žádost o dotaci jsme
v termínu podali na MMR – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000
obyvatel. Minulý rok bylo možné dostat dotaci až 2 mil. Kč . Dle projektu a tabulkových cen, byla cena
hřiště stanovena na částku 5 852 083 Kč. Realizace projektu budeme zvažovat, dle rozhodnutí o
přidělení dotace a dle aktuální situace v ČR.
Pokud dotaci obdržíme je třeba se rozhodnout, zda tento projekt se bude realizovat nyní a nebo až po
rozšíření ČOV.
2) Dotace z programu obnovy venkova na opravu sociálního zařízení a kuchyňského prostoru u
zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice – žádost schválena dnes schvalujeme na VZ.
V termínu do 31.12. 2021 jsme podali žádost o dotaci na Krajský úřad Pardubického kraje do
programu obnovy venkova. Dotace je schválena a plánované opravy musíme realizovat do konce
roku 2022.
3) Dotace z programu obnovy venkova na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen –
žádost schválena dnes schvalujeme na VZ.
V lednu jsme podali žádost na Krajský úřad Pardubického kraje do Programu rozvoje venkova na
podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen na rok 2021. Dotační náklady na provoz prodejny
jsou ve výši 200 000 Kč a finanční spoluúčast obce se předpokládá 50 %, dle rozhodnutí o dotaci.
4) Zvýšení kapacity ČOV
S probíhající výstavbou nových rodinných domů v obci Uhersko připravujeme rozšíření ČOV o další
sedimentační nádrž. V současné době řešíme změnu územního plánu, odkup pozemků v místě
rozšíření ČOV a projektovou dokumentaci, na kterou jsme podali žádost o dotaci na Krajského úřadu
Pardubického kraje. Pokud vše půjde dle plánu, tak v roce 2022 by měli být vyřešeny všechny
přípravné pozemkové a projektové práce a v roce 2023 by mohla být zahájena výstavba intenzifikace
ČOV . Cena dostavby ČOV se v současné době odhaduje na necelých 5 000 000 Kč a kapacita bude
navýšena o 300 ekv. obyvatel. Dle dotačních možností se zde může pohybovat finanční spoluúčast
obce od 30 – 70 %.
5) Energetické úspory veřejných budov - MŠ Uhersko a Obecní úřad Uhersko.
SFŽP v červenci vypíše výzvu: Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné
infrastruktuře z OPŽP . Tuto dotaci bychom rádi využily na výměnu dosluhujících, starých
akumulačních kamen v budově MŠ a v budově obecního úřadu. Samotná dotace se vypočítává na
základě úspory, plochy a dalších faktorů, takže zatím nelze říci přesnou výši, ale zpravidla se pohybuje
okolo 60 %. V ideálním stavu bychom obě budovy osadily tepelnými čerpadly, případně i
fotovoltaikou na MŠ. V případě OPŽP lze žádat i na zahájené projekty již v realizaci, podmínkou je, že
žádost musí být podána dříve než dojde k ukončení celého projektu. Kompletní informace se
dozvíme v červenci po uveřejnění výzvy.
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6) Úpravu prostranství před OU Uhersko
V současné době máme zpracovanou projektovou studii a hledáme vhodný dotační titul.
Výzvu lze z fondu očekávat nejdříve na začátku roku 2023.

Projekty bez Dotace:
1) Využití dešťových vod pro retenční nádrž Mazanec – dokončena čeká na kolaudaci.
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 byla dle projektové dokumentace dokončena. Tato dešťová kanalizace vyřeší odvod balastních
vod, které jsou pro ČOV nežádoucí a zároveň bude prospěšná pro rybník Mazanec v období sucha.

2) 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: L.K. pokračovat v opravě hřbitova
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Usnesení č. 1 VZUZ 220608 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8.6.2022
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 2022
rozpočtovým opatřením č. 202 , č. 203, č. 204, č. 205
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet DSO Holicko na rok 2021
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a návrh závěrečného účtu Obce Uhersko na rok
2021
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje Zprávu z přezkoumání hospodaření Obce Uhersko za rok 2021
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodaření MŠ Uhersko a účetní závěrku MŠ Uhersko . HV roku
2021 ve výši 3 959,57 Kč bude převeden do rezervního fondu.
8.Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet Svazku obcí „Rozšíření
vodovodu Chroustovice“ za rok 2021
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje ,z důvodu změny účelového znaku u dotace od MZe na akci:
„Rekonstrukce a posílení vodohospodářské funkce rybníku Sekanec „ u 2 přijatých faktur v roce
2021 na investiční výdaje v celkové hodnotě 562 403,83Kč s použitím účtu MD 042113 a D 408
(Opravy předcházejícího účetního období)
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z POV
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Finanční příspěvek na provoz prodejny
Uhersko“
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku o rušení nočního klidu na 18.6.2022 a 13.8.2022
12. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek MAS na vydání publikace o Holicku s tématikou
„Osobnosti známé a neznámé“ ve výši 2 000,-- Kč
13. Obecní zastupitelstvo schvaluje novou výši odměny na dohody o provedení práce ve výši 150,-Kč za hodinu
14. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z POV
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „ Oprava sociálního zařízení a kuchyňského
prostoru u zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice Uhersko“

Všechny body usnesení byly schváleny 7 hlasy dne 8.6.2022

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

9

Vyvěšeno:
Sejmuto:

