U S N E S E N Í č. 3 / 2013
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 24. září 2013

Zastupitelstvo obce :


a ) schvaluje :
rozpočtové opatření č. 3/2013 s příjmy ve výši 38.000,- Kč a s výdaji ve výši 38.000,- Kč
























b) bere na vědomí:
podepsání kupní smlouvy na pozemky p.č. 23/2 a 201
vytvořený rozvrh sekání obecních ploch
vyhodnocení nabídek na opravu místních komunikací a provedení oprav
sepsání připojištění měřiče rychlosti a dětského hřiště
dohodu se správcem počítačů o operativnější spolupráci
podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Pardubice – POV 2014
uspořádání obecního posvícení
přípravu akce pro děti „Babí léto“
zadání obložení a vydláždění sociálního zařízení na obecním úřadě
ukončení sekání pozemku u vodárny panem Nevečeřalem

c) ukládá:
dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starosta
Termín: 20. prosince 2013
hlídat možnosti dotace na opravu poškozené hráze rybníka
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: průběžně
zajistit opravu výtluků u kapličky
Zajistí: starosta
Termín: 20. listopadu 2013
vyhodnotit sekání obecních ploch 2013
Zajistí: starosta
Termín: 20. prosince 2013
zajistit odvodnění cesty u kapličky
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek
Termín: 30. října 2013
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: 20. listopadu 2013
objednat u projektanta zpracování různých variant řešení vytápění v budově obecního úřadu
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 20. prosince 2013
zajistit montáž malého přímotopu na nové WC
Zajistí: starosta, T. Zaplatílek
Termín: 20. října 2013
zjistit možnosti nákupu radlice na prohrnování sněhu
Zajistí: starosta,V. Žďárský, T. Zaplatílek
Termín: 30. října 2013
poptat u pojišťoven levnější pojištění majetku obce
Zajistí: starosta, p. Žďárský
Termín: 20. prosince 2013
zjistit zájemce o vedení webových stránek obce
Zajistí: p. Žďárský
Termín: 20. prosince 2013
V Úherčicích dne 10. října 2013
Jiřina Bochníčková
místostarostka

Pavel Horák
starosta

Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 25. října 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 10. listopadu 2013

