U S N E S E N Í č. 5 / 2014
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 8. prosince 2014

Zastupitelstvo obce :
a ) schvaluje :
rozpočet obce Úherčice na rok 2015 jako schodkový, s příjmy ve výši 1.407.000,- Kč
a s výdaji ve výši 1.506.600,- Kč
 rozpočtové opatření č. 3/2014, s příjmy ve výši 34.500,- Kč a s výdaji ve výši 34.500,- Kč
 cenu vodného od 1.1.2015
 jednací řád zastupitelstva obce
 usnesení k určení pravomocí starosty obce k rozpočtovým opatřením





b) zamítá:
prodej pozemků p.č. 228/1 a 245/2
smlouvu o pachtu č. 0228/14





















c) bere na vědomí:
zrušení převodu pozemků p.č. 12/3 a 12/5 do vlastnictví obce
pozastavení řešení vytápění v budově obecního úřadu
kompromisní dopravní značení na hlavní komunikaci
rozhodnutí nechat stávající smlouvu o pojištění majetku obce
podání žádosti o dotaci z POV na rok 2015
rozpočet svazku obcí Heřmanoměstecko na rok 2015
rozpočtové opatření č. 2/2014 s příjmy i výdaji ve výši 245.100,- Kč
zprávu finančního výboru o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
plán inventur
plán rozvoje obce na roky 2014 - 2018

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
vyřešit chybné vedení vodovodu na pozemku u čp. 37
Zajistí: všichni zastupitelé
Termín: příští zasedání
zajistit odvodnění cesty u kapličky
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek
Termín: červen 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: příští zasedání
připravit smlouvu o pachtu na pozemek p.č. 125 se změněnou výměrou
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
zjistit možnosti čerpání dotace na údržbu trvalé travní plochy
Zajistí: místostarostka
Termín: příští zasedání
dokončit úpravy dětského hřiště a požádat o certifikaci
Zajistí: V. Žďárský
Termín: květen 2015

vyřešit zanášení uzávěru vody u čp. 37
Zajistí: starosta
Termín: květen 2015
 vypracovat návrhy kupních smluv na pozemky u rybníka
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání


V Úherčicích dne 11. prosince 2014

Ing. Petra Bednářová
místostarostka

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 12.12.2014
Sejmuto z úředních desek obce dne: 27.12.2014

Pavel Horák
starosta

