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Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 7.9.2022 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

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 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na
pozemcích p.č. 1378 a 594/4 v k.ú. Uhersko
• Schválení bezúplatného převodu pozemku nově označeného jako p.p. č. 574/7 ostatní plocha –
nový chodník Uhersko
• Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na „Intenzifikaci ČOV Uhersko – DSP“
• Schválení Vyhlášky o rušení nočního klidu na 17.9.2022 a 8.10.2022
• Schválení předfinancování dotace šablony – asistentka vzdělávání MŠ
• Schválení poskytnutí daru Linka Bezpečí 3 tis. Kč
• Schválení poskytnutí daru Oblastní charita Pardubice 5 tis. Kč
• Zpráva starosty a místostarosty
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
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.
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Zapisovatelem byla zvolena p. Iveta Nováková, ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jana Váňová, PhD.
a p. Pavel Horčička
Zpráva stavebního výboru – Pavel Horčička
Shrnul stavební akce, které proběhly. Byla dokončena rekonstrukce rybníka Sekanec včetně stavební
kolaudace a vyhotovení manipulačního řádu (výsadba zeleně, molo, lavičky). Další akcí, která
v současné době probíhá je rekonstrukce v mateřské škole. Došlo ke změně způsobu vytápění
tepelným čerpadlem (od původního záměru vytápění plynem bylo upuštěno). Dále probíhají stavební
práce na vytvoření druhé třídy a sociálního zařízení.
Další akcí, která se rozběhla je výstavba sportovního hřiště. Zatím došlo k vykácení náletových dřevin.
Ve spolupráci s projektantem připravujeme změny v projektu z důvodu snížení původně
rozpočtované částky.
V přípravě je oprava sociálního zařízení, topení a kuchyně v budově hasičské zbrojnice. Se spol.
Agrostav a.s. se připravuje rozšíření ČOV z důvodu plánované výstavby nových domů.
Probíhá pravidelná údržba zeleně, ČOV, veřejného osvětlení, sběrného dvora.
Zpráva finančního výboru – Ing. Kaplan (přečetla p. Nováková)

ROK 2022
Stavy účtů a pokladny k 31.08.2022:

BÚ KB: 5.758.395,36 Kč
BÚ ČNB 6.480.716,66 Kč
Hotovost v pokladně: 17 690 Kč.

Stav rozpočtu k 31.8.2022:
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 31.8.2022 je ve výši: 6.732.142 Kč na straně příjmů (+ do příjmů je zavedena
rezerva BÚ ve výši 3 300 000,- Kč) a na straně výdajů: 10.032.142 Kč.
Skutečné příjmy 31.8.2022: 5.594.944,34 Kč
Skutečné výdaje k 31.8.2022: 5.024.854,99 Kč.

Změny rozpočtu v roce 2022 od minulého veřejného zasedání (8.6.2022):
- rozpočet byl změněn rozpočtovým opatřením č. 206 – pouze v rámci rozpočtové skladby – mezi
paragrafy a položkami
- rozpočet byl změněn rozpočtovým opatřením č. 207 – navýšen o dotaci ve výši 730 Kč na zvýšené
výdaje spojené s COVID 19, dále byl tímto RO navýšen o 2 neinvestiční dotace od PKraje ve výši
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110 000 Kč na provoz prodejny Uhersko a 100 000 Kč na opravu sociálního zařízení a kuchyňského
prostoru v hasičárně.

Návrh finančního výboru na usnesení:
OZ bere na vědomí:
1) Změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními č. 206 a 207.
OZ schvaluje:
1) Předfinancování již schválené průtokové dotace MŠ Uhersko. Dotace je schválena ve výši
377 380 Kč (Reg. Č. dotace: CZ.02.02.XX/…057 s názvem: Šablony MŠ Uhersko 2022–2024) a
ředitelka MŠ požaduje předfinancování 100 000 Kč, aby již od září 2022 mohla finanční
prostředky použít na mzdu pedagogického pracovníka. Dotace by na účet obce měla přijít
během 4 měsíců.
2) Dary na Linku Bezpečí ve výši 3000 Kč a Oblastní charitu Pardubice 5000 Kč.

Zpráva kontrolního výboru – Ing. Procházková
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání – bylo splněno ve všech bodech.
2) 17. 9. 2022 proběhne druhý 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.
3) Informování občanů o konání zasedání: Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno na úřední
desce ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi.
Svolání zasedání: Zasedání bylo svoláno do tří měsíců od předešlého zasedání, které proběhlo dne 9.
3. 2022. Zasedání se zúčastnili všichni zastupitelé a bylo usnášeníschopné.
Vyhotovení a zveřejnění zápisu: Zápis byl vyhotoven a zveřejněn na úřední desce (vyvěšeno 15. 6.
2022, sejmuto 2. 7. 2022). Zápis obsahuje zprávy předsedů jednotlivých výborů, zprávu starosty,
místostarosty a text usnesení. Vše bylo zveřejněno na úřední i elektronické úřední desce
4) K 1. 9. 2022 OÚ eviduje jednoho dlužníka za popelnice, svozová firma mu odpad nevyváží. K 1.
6. 2022 byli dlužníci dva.
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Zpráva školského výrobu -p. Marie Klementová
Došlo ke změně vytápění. Místo akumulačních kamen bude MŠ nově vytápěná tepelným čerpadlem.
Dokončuje se vybudování nového sociálního zařízení. Na Krajský úřad byla podaná žádost na zvýšení
kapacity MŠ. Toto musí schválit hygienická stanice.
V novém školním roce je zapsaných 24 dětí, tj. plná kapacita. Dvě děti jsou dvouleté a jedno dítě
s podpůrným opatřením. Od září příštího roku bude možné přijmout i dvouleté děti vzhledem
k rozšíření kapacity MŠ o novou třídu.
Žádost: pokud by měl někdo doma funkční neponičené hračky, tak je může doručit do MŠ

Zpráva kulturního výboru – Ing. Jana Váňová, PhD.

18. června 2022

Oslava 40 let od založení Mateřské školy Uhersko – vystoupení plné
písniček, básniček a tanečků si pro nás připravily děti z mateřské školy
na Uhersku. Pro děti byly dále připraveny tvořivé dílničky.

18. června 2022

Dětský den – Sokol Uhersko připravil pro děti dětský den, program
plynule navázal na oslavy v mateřské škole. Pro děti byly připraveny
tvořivé dílničky, skákací hrad a hezké ceny za splnění úkolů.

7. srpna 2022

Křest mola na rybníku Sekanci – Kdo jiný by se měl ujmout křestu
mola na rybníce než vodníci. U rybníka byli k vidění vodníci, vodnice,
vodáci i námořnice. A kdo se nebál, mohl brázdit hladinu rybníka na
loďce. Připravené občerstvení ze Statek Uhersko bylo výborné.

13. srpna 2022

Fotbalový turnaj – fotbalového turnaje pořádaného Sokolem Uhersko
se zúčastnily 4 týmy. Po vyhlášení vítěze následovalo vystoupení na
šálách.

13. srpna 2022

Pouťová zábava – po sportovním dni následovala společenská událost
– Pouťová zábava jejíž součástí byla i soutěž o nejlepší pouťovou
jednohubku. Akci pořádal Sokol Uhersko.

Plánované kulturní a sportovní akce:
10. září 2022

Sportovně-relaxační odpoledne na Neulustu – Čeká nás kruhový
trénink, a také relaxace u táboráku.

17. září 2022

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

5

27. září 2022

Svatováclavské setkání na Neulustu – přátelské posezení u táboráku.
Hudební nástroje s sebou, občerstvení zajištěno.

8. října 2022

Rybí hody – Výborné rybí dobroty můžete ochutnat od 11:00 hodin na
horním rybníku Mazanci. Na vaši účast se těší Rybáři Uhersko.

Listopad/prosinec 2022 Rozsvěcení vánočního stromečku – pojďme přivítat adventní čas a
rozsvítit náš vánoční stromeček.
17. prosince 2022

Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Uhersku –
zazní Česká mše Vánoční.

1. ledna 2023

Novoroční setkání na Neulustu – vydejte se na novoroční procházku na
Neulust, kde se setkáme s přáteli a popřejeme si vše nejlepší do nového
roku.

Děkuji všem, kteří se podílejí na společenském, kulturním a sportovním vyžití na Uhersku.

Zpráva místostarosty – Iveta Nováková
Termín konání Vánočního koncertu byl se zástupcem Litomyšlských smíšených sborů domluven na
sobotu 17.12.2022. V průběhu měsíce října proběhne kontrola hospodaření MŠ Uhersko za rok 2021

Zpráva starosty – Zdeněk Mašek Dis.
Rekapitulace podaných dotačních projektů:
Připravované projekty:
1) Multifunkční hřiště – dne 17.12. 2021 jsme podali žádost o dotaci, dle rozhodnutí MMR již
víme, že obec Uhersko dotaci 2 mil. Kč může využít a hřiště postavit. Do konce září budeme
vědět, zda se nám podaří zajistit dodavatele s přijatelnou cenou.
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.
Dle projektu a tabulkových cen, byla cena hřiště stanovena na částku 5 852 083 Kč. V současné
hledáme cesty, jak hřiště upravit aby byla cena přijatelná pro rozpočet obce.
Pokud se podaří snížit celkovou cenu hřiště na přijatelnou cenu, proběhne realizace v roce 2023.
2) Dotace z programu obnovy venkova na opravu sociálního zařízení a kuchyňského prostoru u
zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice – žádost schválena.
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. Výše dotace od KrúPk činí 100 000 Kč.
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3) Dotace z Programu obnovy venkova na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen –
žádost schválena.
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. Výše dotace od KrúPk činí 110 000 Kč.
4) Zvýšení kapacity ČOV.
S probíhající výstavbou nových rodinných domů v obci Uhersko připravujeme rozšíření ČOV o další
sedimentační nádrž.
V současné již máme odkoupené pozemky a dostali jsme dotaci od KrúPk ve výši 215 000 Kč na
projektovou dokumentaci. Stále ještě řešíme změnu územního plánu. Pokud vše půjde dle plánu, tak
v roce 2022 by měly být vyřešeny všechny přípravné pozemkové a projektové práce a v roce 2023 by
mohla být zahájena výstavba intenzifikace ČOV. Cena dostavby ČOV byla odhadována 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 vypsal 24. srpna výzvu: Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné
infrastruktuře z OPŽP. Na dotaci se připravujeme a v nejbližší době o ni budeme žádat, abychom
vyměnili dosluhující, stará akumulační kamna 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 osadili 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.
Příjem žádostí je do 31. 5.2023 nebo do vyčerpání alokace.
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 – realizace bude dokončena
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 .
Velká prosba k občanům Uherska: chtěl bych Vás tímto požádat abyste pro separaci odpadů
využívali sběrné místo v obci Uhersko a nevozili odpady na sběrné místo do Litětin, odkud se
nám množí stížnosti, že občané Uherska zaplňují tamní kontejnery na odpady. Děkuji všem za
pochopení.
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Stručný přehled toho, co se současnému zastupitelstvu během volebního období
2018-2022 podařilo pro naši obec udělat:
Pořízení nakladače: pro zkvalitnění nakládání s odpady
Mateřská škola Uhersko: výměna oplocení, oprava venkovní terasy a přístřešku, oprava sklepních
prostor včetně oken a dveří, vybudování nového sociálního zařízení a třídy pro navýšení kapacity MŠ,
zakoupení keramické pece pro volnočasové aktivity.
Neulust zpřístupnění lesa: dokončení lesoparku
Sokolovna – vytápění
Vybudování nového chodníku: chodník od Sokolovny k bývalé hospodě.
Vybudování nové, žulové cesty ke kostelu
Hřbitov: Liniová výsadba podél cesty ke hřbitovu, včetně opravy poloviny areálu hřbitova a opravy
márnice.
Oprava cesty ve spolupráci s obcí Trusnov mezi Uherskem a Trusnovem podél přírodní rezervace
Bažantnice.
Rybníky: Oprava rybníku Sekanec a vybudování kanalizace pro převod dešťových vod pro rybník
Mazanec.

Tímto bych chtěl všem členům zastupitelstva , a všem co pro obec pracují velmi
poděkovat za skvělou spolupráci, popřát jim pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém
volebního období.
Velké poděkování patří také panu Milanovi Veberovi, panu Ing. Lubomíru Kaplanovi a
paní Marii Klementové, za to, že se o obec dlouhé roky velmi dobře starají a že nám
stále předávají bohaté zkušenosti s provozem a s vedením obce Uhersko.

Diskuse: nikdo z přítomných občanů se do diskuze nepřihlásil
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Usnesení č. 1 VZUZ 220907 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 7.9.2022
v 19 hodin v budově hasičské zbrojnice
1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty
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. 206 a č. 207
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje předfinancování již schválené průtokové dotace MŠ Uhersko
(Reg. Č. dotace: CZ.02.02.XX/…057 s názvem „Šablony MŠ Uhersko 2022-2024“ ve výši 100 000,-Kč.
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby na pozemcích p.č. 1378 a 594/4 v k.ú. Uhersko
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku nově označeného jako p.č. 574/7
ostatní plocha – nový chodník Uhersko
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na „Intenzifikaci ČOV Uhersko –
DSP“
8.Obecní zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku o rušení nočního klidu na 17.9.2022 a 8.10.2022
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Lince Bezpečí ve výši 3 000,-- Kč
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Pardubice ve výši 5 000,-- Kč

Všechny body usnesení byly schváleny 6 hlasy dne 7.9.2022

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

