U S N E S E N Í č. 2 / 2013
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 25. června 2013

Zastupitelstvo obce :







a ) schvaluje :
rozpočtové opatření č. 2/2013 s příjmy ve výši 31.500,- Kč a s výdaji ve výši 51.500,- Kč
účetní závěrku obce Úherčice sestavenou k 31.12.2012 ve výkazech rozvaha,
výkaz zisku a ztráty a příloha
Smlouvu o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované městem Chrudim
a o poskytnutí dotace na částečnou úhradu neinvestičních výdajů této základní školy
b) vyslovuje souhlas:
s celoročním hospodařením obce Úherčice za rok 2012 bez výhrad
s celoročním hospodařením DSO Heřmanoměstecko za rok 2012 bez výhrad























c) bere na vědomí:
provedení revize komína na budově OÚ
výběr dodavatele na provedení kanalizace a vodovodu na obecním úřadě
nákup a montáž 2 ks LED žárovek do veřejného osvětlení v obci
nákup a montáž měřiče rychlosti
nákup a montáž hracího prvku na dětské hřiště
objednání vybagrování břehu u čp. 37
souhlas vlastníka sloupu i komunikace s umístěním měřiče rychlosti

d) ukládá:
dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starosta
Termín: 20. září 2013
dokončit převod pozemků p.č. 23/2 a 201 z vlastnictví obce do vlastnictví fyzické osoby
Zajistí: starosta
Termín: 20. září 2013
hlídat možnosti dotace na opravu poškozené hráze rybníka
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: průběžně
zajistit opravu výtluků u kapličky
Zajistí: starosta
Termín: 20. září 2013
stanovit četnost sekání obecních ploch
Zajistí: starosta
Termín: průběžně
zajistit odvodnění cesty u kapličky
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek
Termín: 30. října 2013
pokračovat v řešení děšťové kanalizace v Úherčicích
Zajistí: starosta
Termín: průběžně
dokončit odkoupení části pozemku p.č. 56 a následně nechat zakreslit konečné rozmístění
stavebních parcel
Zajistí: starosta
Termín: 20. září 2013
objednat u projektanta zpracování různých variant řešení vytápění v budově obecního úřadu
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 20. září 2013
zajistit montáž malého přímotopu na nové WC
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek
Termín: 20. září 2013
zjistit možnosti nákupu použité radlice na prohrnování sněhu
Zajistí: starosta,V. Žďárský, T. Zaplatílek
Termín: 20. září 2013
rozeslat poptávku na opravu místní komunikace (horní cesta v Úherčicích) a na úpravu prašné
cesty za čp. 17

Zajistí: starosta, místostarostka






Termín: 11. července 2013

dojednat připojištění měřiče rychlosti a dětského hřiště
Zajistí: starosta
Termín: 20. července 2013
zařídit umístění fotografií z akcí obce na webových stránkách obce
Zajistí: starosta
Termín: 31. července 2013
zjistit možnosti operativnější správy počítačů na OÚ
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 20. září 2013
zjistit možnosti vedení webových stránek obce někým jiným
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 20. září 2013

V Úherčicích dne 4. července 2013
Jiřina Bochníčková
místostarostka

Pavel Horák
starosta

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 4. července 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 20. července 2013

