U S N E S E N Í č. 1 / 2014
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 10. března 2014

Zastupitelstvo obce :

















a ) schvaluje :
pronájem pozemků p.č. 125, 113/2 a 222/1
zařazení správního území obce Úherčice do území působnosti MAS Železnohorský region
na období 2014 - 2020
příspěvek Městské knihovně Chrudim na tvorbu knihovního výměnného fondu ve výši 500,- Kč
Smlouvu o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované městem Chrudim a o
poskytnutí dotace na dofinancování neinvestičních výdajů příslušné základní školy
b) bere na vědomí:
 zprávu R. Nevečeřalové o možnostech dělení stavebních parcel
 termín zahájení rekonstrukce hlavní silnice ve směru Nový Dvůr – Nerozhovice a s tím
spojená dopravní omezení
 zprávu p. Zaplatílka o krádeži vzrostlého stromu (polomu) z obecního lesa
c) 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
pohlídat četnost sekání obecních ploch
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
zjistit, které pozemky by bylo možné zahrnout do změny ÚP a skutečné náklady akce
Zajistí: starosta
Termín: 31. března 2014
vyhodnotit zpracovaný projekt na řešení vytápění budovy obecního úřadu
Zajistí: p. Žďárský, starosta
Termín: příští zasedání
poptat u pojišťoven levnější pojištění majetku obce
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 15. ledna 2015
dokončit jednání o nových webových stránkách obce
Zajistí: starosta, p. Žďárský
Termín: příští zasedání
zjistit náklady na studie a projekty na vybudování sítí pro 4 parcely
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 20. března 2013

Jiřina Bochníčková
místostarostka v.r.

Pavel Horák
starosta v.r.

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 22. března 2014
Sejmuto z úředních desek obce dne: 6. dubna 2014

