U S N E S E N Í č. 1 / 2013
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 28. března 2013

Zastupitelstvo obce :
a ) schvaluje :





odprodej pozemků p.č. 23/2 a 201 za celkovou cenu 10.4 00,- Kč
rozmístění 6 stavebních parcel na pozemku určeném pro výstavbu
Program obnovy venkova obce Úherčice na roky 2010 - 2020
nákup měřiče rychlosti v základní ceně 44.770,- Kč
nákup dřevěného hracího prvku pro dětské hřiště za 41.000,- Kč
b) bere na vědomí:






odklad rekonstrukce hlavní komunikace z Nového Dvora do Nerozhovic na rok 2014
vyřízení žádosti o pronájem kontejnerů od firmy EKO-KOM
rozpočtové opatření č. 1/2013
nutnost opravy veřejného osvětlení – změna opravující firmy (Vl. Polák H. Městec)
c) ukládá:












dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: příští zasedání
zajistit sepsání kupní smlouvy na pozemky p.č. 23/2 a 201 a podat návrh na vklad do KN
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
podepsat smlouvy o dodávce vody s těmi, kdo je nemají
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
hlídat možnosti dotace na opravu poškozené hráze rybníka
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: průběžně sledovat
zajistit opravu výtluků u kapličky
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
navrhnout nový systém sekání obecních ploch v obci
Zajistí: V. Žďárský, místostarostka
Termín: příští zasedání
dořešit odvodnění cesty u kapličky
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: do 31.12.2013
jednat s vlastníky soukromých pozemků pod místními komunikacemi o možnostech vedení
dešťové kanalizace
Zajistí: starosta
Termín: do 31.12.2013
jednat s p. Doležalem o možnosti odkoupení části pozemku p.č. 56 a následně nechat zakreslit
konečné rozmístění stavebních parcel
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
zajistit revizi komína v budově obecního úřadu
Zajistí: starosta
Termín: příští zasedání
zavést vodu na obecní úřad
Zajistí: všichni zastupitelé
Termín: příští zasedání

zjistit ceny LED žárovek a případně zajistit výměnu za prasklé žárovky
Zajistí: starosta
Termín: 30. 4. 2013

dořešit napájení měřiče rychlosti (ze sloupu VO nebo solární)
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek, V. Žďárský
Termín: 30.4. 2013

požádat vlastníka sloupů a vlastníka komunikace o souhlas s umístěním měřiče rychlosti
Zajistí: starosta
Termín: 31.5. 2013

objednat schválený měřič rychlosti a dřevěný hrací prvek pro dětské hřiště
Zajistí: V. Žďárský
Termín: 30.4.2013

zjistit v Agrometalu možnost nákupu radlice na prohrnování sněhu
Zajistí: S. Nevečeřal
Termín: příští zasedání


V Úherčicích dne 4. dubna 2013

Jiřina Bochníčková
místostarostka

Pavel Horák
starosta

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 5 dubna 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 20. dubna 2013

