U S N E S E N Í č. 2 / 2014
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 9. června 2014

Zastupitelstvo obce :
















a ) schvaluje :
účetní závěrku obce Úherčice za rok 2013
počet členů zastupitelstva obce na příští volební období na 7 členů
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Úherčice za rok 2013 bez výhrad
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením svazku obcí Heřmanoměstecko za rok 2013 bez
výhrad
b) bere na vědomí:
 rozpočtové opatření č.1/2014 vydané starostou obce v objemu 18.000,- Kč v příjmech i
výdajích
 odmítnutí dotace ze svazku obcí na opravu hasičské nádrže
 informace o probíhající rekonstrukci hlavní komunikace Nový Dvůr - Nerozhovice
c) ukládá:
dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
hlídat možnosti dotace na opravu poškozené hráze rybníka
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: průběžně
informovat o závěrech jednání s Ing. Petráněm o územním plánu
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
zajistit odvodnění cesty u kapličky
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek
Termín: příští zasedání
pokračovat v řešení děšťové kanalizace v Úherčicích
Zajistí: starosta
Termín: průběžně
nechat zpracovat studii na řešení vytápění budovy obecního úřadu
Zajistí: V. Žďárský
Termín: příští zasedání
nechat zpracovat nabídku na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění OÚ
Zajistí: T. Zaplatílek
Termín: příští zasedání
poptat u pojišťoven levnější pojištění majetku obce
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 15. ledna 2015
projednat na KÚ Pardubice možnost přesunutí poskytnuté dotace na příští rok
Zajistí: starosta
Termín: ihned
zadat vypracování studie od projektanta na zástavbu na směněném pozemku
Zajistí: R. Nevečeřalová
Termín: ihned

zjistit možnosti pronájmu nebo nákupu popelnic od firmy AVE Praha
Zajistí: místostarostka
Termín: příští zasedání

vyřešit zanášení uzávěru vody u čp. 37
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
 jednat s vlastníky nemovitostí u rybníka o možnosti odkoupení nebo pronájmu zaplocených
částí obecních pozemků
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
V Úherčicích dne 12. června 2014

Jiřina Bochníčková
místostarostka

Pavel Horák
starosta

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 13. června 2014
Sejmuto z úředních desek obce dne: 30. června 2014

