
U S N E S E N Í   č. 1 / 2015

ze zasedání zastupitelstva obce  Úherčice konaného dne  3. března 2015 

  Zastupitelstvo      obce     :  

a ) schvaluje :
  výpověď Smlouvy o nájmu zemědělských pozemků s firmou Agricola Bylany
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované městem Chrudim
 odkoupení 1/2 parcely p.č. 426/4 o velikosti 2499 m2

 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
(příspěvek 500,- Kč na rok 2015)

c) bere na vědomí:
 zprávu místostarostky o dotacích na údržbu trvalé travní plochy
 zpracovávání strategického plánu rozvoje obce

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, ing. Hlavatý Termín: průběžně
 vyřešit chybné vedení vodovodu na pozemku u čp. 37

Zajistí: všichni zastupitelé               Termín: 7.dubna 2015
 zajistit  odvodnění cesty u kapličky

Zajistí:  starosta, T. Zaplatílek                      Termín: 30. dubna 2015
 pokračovat v řešení děšťové kanalizace v Úherčicích

Zajistí: starosta Termín: průběžně
 jednat o jiné variantě prodeje pozemků p.č. 228/1 a 245/2

Zajistí: všichni zastupitelé Termín: 15. března 2015
 navrhnout firmě Agricola Bylany ukončení smlouvy o nájmu dohodou

Zajistí: starosta Termín: 30. března 2015 
 vyřešit zanášení uzávěru vody u čp. 37                       

Zajistí:  všichni zastupitelé Termín: 7. dubna 2015

 dokončit úpravy dětského hřiště a požádat o certifikaci 
Zajistí:  V. Žďárský Termín: květen 2015

-     jednat s městem  Chrudim o doplnění Dodatku č. 1 ke smlouvě o plnění povinné školní 
      (doplnit finanční částku)
      Zajistí: starosta Termín: 20. března 2015

 vypracovat návrhy kupních smluv na pozemky u rybníka
Zajistí: místostarostka Termín: příští zasedání 
 vypracovat návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 426/4
Zajistí: místostarostka Termín: příští zasedání
 projednat s ing. Jirků plán obnovy obecního lesa



Zajistí: starosta, T. Zaplatílek Termín: 31. března 2015
 zajistit opravu střechy na kapličce
Zajistí: starosta a T. Zaplatílek Termín: 30. dubna 2015
 zjistit náklady na úpravy sálu v místním hostinci a podmínky případné nájemní smlouvy
Zajistí: V. Žďárský a místostarostka

V Úherčicích dne  12. března 2015

      Ing. Petra Bednářová Pavel Horák
       místostarostka   starosta 

Vyvěšeno na úředních  deskách obce dne:  13.03.2015
Sejmuto z úředních desek obce dne:  28.03.2015


