
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Usilov konaného dne 7.9.2022 od
18.00 hodin v zasedačce OU Usilov

1. Zasedáni ZO bylo zahájeno starostou obce Miroslavem Slámou v 18.00 hodin.Předsedající schůze M. Sláma konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informacepodle § 93 odst. 1 zákona o obcích byly na úřední desce Obecního úřadu Usilovzveřejněny v souladu se zákonem podobu nejméně 7 dni, a to od 31.8.2022do 7.9.2022. Současně byty zveřejněny na „elektronické úřední desce" (EUD).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha)konstatovat, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7), takžezastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven Kare! Polák
Zápis průběhu hlasování: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:
Program schůze:

1. Zahájení2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovaíeie3. Projednáni dotace na akci „Kanalizace a ČOV Ůsilov" z Plzeňského kraje4. Projednání Rozhodnutí o poskytnuti dotace na akci „Kanalizace a ČOV Ůsilov"
z MZE5. Projednání dodatku ke smiouvé o dílo na akci „Kanalizace a ČOV Ůsilov"

6. Zhodnocení činnosti v uplynulém volebním období
7. Různé
8. Diskuze
9. ZávěrPředsedající přednesl program schůze, zeptal se má-fi někdo nějaké připomínky,připomínky nikdo nevznes!, nechal tedy o programu schůze hlasovat

Htasování:6 -0-0
Usnesení: ZO schvaluje uvedený program zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelePředsedající navrhl zapisovatelem pana M. Buška, jako ověřovatelé zápisu p. Kobzu a
p. Bláhu

Hlasování: 4-0-2 (pp. Hambek, Pritzl)
Usnesení : ZO schvaluje zapisovatelem pana M. Buška a ověřovatelé zápisu p.
Bláhu a p. Kobzu
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3. Projednání dotace na akci „Kanalizace a ČOV Úsilov" z Plzeňského kraje
Starosta přítomné seznámil s žádostí OD Usiiov na KU Plzeňského kraje (PK) o dotacive výši 1687900,-Kč na akci „Kanalizace a ČOV Úsilov" z Dotačního programuvodohospodářské infrastruktury 2022. Jedná se o maximální možnou poskytovanoučástku 10% z vysoutěženého rozpočtu na výše uvedenou akci (16 879 000,- Kč).

Dotace byla v měsíci červnu KU PK schválena
Starosta sdělil, že OU Usilov chce tuto dotaci přijmout a nechat o přijetí hlasovat
Hlasování:
4 - 2 (p. Pritzl, p. Hambek) - 0
Usneseni:ZO schvaluje přijetí dotace na akci „Kanalizace a ČOV Úsilov" z Plzeňského kraje
ve výši 1 687 900,- Kč

4. Projednání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Kanalizace a COV Usilov"
z MZEStarosta sděiiS, že v roce 2021 byla též na akci ,,Kanalizace a ČOV Ůsilov" OŮ Ůsilovpodána žádost na MZE. Konečné Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) na tuto akcijsme obdrželi vměsícJ červenci 2022, a to na částku 11815000,- Kč (70%

z vysoutěženého rozpočtu)Starosta sdělit, že OÚ Ůsiiov chce pochopitelně i tuto dotaci přijmout a nechal o přijeti
hlasovat

Hlasování:

4-2 (p. Prtet, p. Hambek) - 0

Usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace na akci „Kanalizace
11 815 000,-Kč

ČOV Ůsilov" z MZE ve výši

5. Projednání dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace a ČOV Úsilov"
Starosta sdělil, že obec Ůsslov byla kontaktována zástupcem vybrané firmy na akci„Kanalizace a ČOV Ůsilov" firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy s tím, že nastalymimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nemůže zhotovitel ovlivnitani se jim vyhnout a nemůže za žádných okolností dodržet smluvní cenu Dita. Je tozapříčiněno i tím, že smlouva o dílo (SOD) nabyla účinnosti v 7/2022, namísto 12/2021.Zdrženi bylo zaviněné vyřízením žádosti o dotaci na MZE. Po konzultaci a řádnýmzdůvodněním nad zvýšením ceny u jednotlivých poiožek Dita nám zhotovitel zaslal návrhdodatku č.1 k SOD na výše uvedenou akci. Zvýšení ceny akce čini 3 272 543,- Kč

Starosta sdělit, že k výše uvedeným skutečnostem navrhuje dodatek č.1 k SOD sezhotovitelem na akci,, Kanalizace a ČOV ŮsiEov" schválit
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Hlasování:
4-2 (p. Pritzl, p. Hambek) - 0

Usnesení:

ZO schvaluje dodatek 6.1 k SOD se zhotovitelem VAK SERVIS s.r.o., Klatovy na
akci „Kanalizace a ČOV Úsilov"

Starosta sdělil, že práce na této akci by měli začít v průběhu měsíce října.
Starosta nechal o tomto termínu hlasovat
Hlasování:

4-2 (p. Pritzl, p. Hambek) - 0
Usnesení:ZO souhlasí se zahájením prací na akci „Kanalizace a ČOV Úsilov" v průběhu
měsíce říjnaP. Pritzt sdělil, práce budou započaty, ale nejsou vyřešeny přípojky jednotlivých objektů.Starosta sdělil, že toto bude řešeno se zhotoviteiem a panuje shoda na řešeni přípojek
hromadně obcí Usilov

6. Zhodnocení činnosti v uplynulém volebním období

Starosta sdělil, že v upSynuSém volebním obdobi byly vyměněny okna ve sklepích achodbě v bytovce č.26, opravena poškozená fasáda v bytovce č.26, reaJizováno centrálnívytápění v bytovce č.26, probíhá závěrečné vyhodnocení na zhotoveném průzkumnémvrtu, zjištěná vydatnost je 0,5 1/sec, závěrečná zpráva od Dr. Holečka bude vydána dokonce září, opravena koupelna v bytě p. Kabourka v bytovce č. 26, provedenarekonstrukce bytu po s!. Strakové v bytovce č.26, během podzimu bude provedena
oprava střechy na kůině u bytovky č.26.

7. Různé
Starosta seznámil zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 4 a č. 5.

ZO bere na vědomí ROč. 4 a 5

Volby do ZO se konají 23.-24.9.2022
V obci jsou podány dvě kandidátky- Hlas pro změnu a Sdružení nezávislých kandidátů
obce Usilov
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude 8.10.2022 od 8:00 - 9:30 hod.

3



8. Diskuzep. Waldmann se dotázal, jak pokračují práce na ÚP, starosta odpověděl, že ÚP byl jižpřipraven k podání řešení na odbor ÚP Domažlice k dalšímu postupu, ale na základěpožadavku p. Hambeka k úpravě na jeho pozemku dojde snad Jen ke krátkému zdržení.

11.Závěr
Vzhledem ke končícímu volebnímu období starosta poděkoval končícímzastupitelům za jejich práci pro obec Úsitov, jmenovitě p. Kobzovi, p. Hambekovi a

p. Pritzlovi
Předsedající poděkoval všem za účast a ukončit zasedání.

Zápis byl vyhotoven dne 8.9.2022
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