U S N E S E N Í č. 4 / 2013
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 10. prosince 2013

Zastupitelstvo obce :






a ) schvaluje :
rozpočet obce Úherčice na rok 2014 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 1.393.000,a s výdaji ve výši 1.393.000,rozpočtové opatření č. 5/2013
cenu pro vodné od 1.1.2014
směrnici o schvalování účetní závěrky obce
plán inventur na rok 2013








b) bere na vědomí:
zprávu R. Nevečeřalové o problémech s dělením stavebních parcel
rozpočtové opatření č. 4/2013
rozpočet svazku obcí Heřmanoměstecko na rok 2014
zprávu FV o propočtu poplatku za komunální odpad
rezignaci R. Dulínka na funkci předsedy finančního výboru
odvoz přebytečných kontejnerů na tříděný odpad firmou AVE Praha a jejich
nabídnutí k odprodeji
c) volí:
předsedou finančního výboru Ing. V. Žďárského
členem finančního výboru Ing. R. Dulínka
d) stanoví:
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. a) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru
odměnu za výkon funkce člena finančního výboru
Výše uvedené odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení











e) ukládá:
dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
hlídat možnosti dotace na opravu poškozené hráze rybníka
s ing. Hlavatým vyčíslit přibližnou výši celkových nákladů
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: průběžně
vyhodnotit sekání obecních ploch 2013
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
připravit ke schválení kupní smlouvu na část pozemku p.č. 56
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
posoudit nabídnuté studie na řešení vytápění v budově obecního úřadu
Zajistí: p. Žďárský, starosta
Termín: příští zasedání
poptat u pojišťoven levnější pojištění majetku obce
Zajistí: starosta, p. Žďárský
Termín: 30. dubna 2014



zjistit zájemce o vedení webových stránek obce
Zajistí: p. Žďárský

Termín: příští zasedání

zjistit možnosti dělení stavebního pozemku, aby cílový stav byl 6 parcel
Zajistí: R. Nevečeřalová
Termín: příští zasedání

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


V Úherčicích dne 19. prosince 2013

Jiřina Bochníčková
místostarostka

Pavel Horák
starosta

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 20. prosince 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 4. ledna 2014

