
U S N E S E N Í   č.  2 / 2015 
ze zasedání zastupitelstva obce  Úherčice konaného dne  3. června  2015  

 

 

  Zastupitelstvo  obce : 

 

 
 a ) schvaluje : 

 rozpočtové opatření č. 1/2015 s příjmy ve výši 176.500,- Kč a s výdaji ve výši 176.500,- Kč 

 účetní závěrku obce Úherčice sestavenou k 31.12.2014 ve výkazech rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a příloha 

 Kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 263/3 paní Hajzlové 

 Kupní smlouvu na odkoupení části pozemku p.č. 426/4 od paní Březinové a pana Radouše 

 Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (stavba Petráňovi) 

 v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zprávu o uplatňování  

 ÚP Úherčice za období 2010 – 2015 včetně zadání změny č. 1 ÚP Úherčice 

 

 

 b)  vyslovuje souhlas: 

 s celoročním hospodařením obce Úherčice za rok  2014  s výhradou 

 s celoročním hospodařením DSO Heřmanoměstecko za rok 2014 bez výhrad 

 

 

 c) bere na vědomí: 

 výpověď nájemní smlouvy od firmy Agricola Bylany 

 dohodu s Městem Chrudim o nedoplnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o plnění povinné 

 školní docházky o finanční částku 

 zrušení prodeje pozemku u rybníka panu Janurovi 

 výsledek jednání s ing. Jirků o stavu obecního lesa 

 zprávu finančního výboru o stavu hospodaření obce 

 přípravu dětského dne na 27/6 2015 a obecního posvícení na 19/9 2015 

 návrh nové Smlouvy o dodávce vody 

 

 

 d)  ukládá: 

 prověřit možnost získání pozemku pod autobusovou čekárnou vydržením 

Zajistí: p. Žďárský                                                                        Termín: příští zasedání  

 vyřešit chybné vedení vodovodu na pozemku u čp. 37 a zanášení uzávěru vody  

Zajistí: starosta                          Termín: příští zasedání 

 zajistit odvodnění cesty u kapličky    

Zajistí:  starosta, p. Zaplatílek                 Termín:  31.7.2015 

 jednat o pronájmu nebo prodeji pouze části pozemků p. č. 228/1 a 245/2 

Zajistí: starosta         Termín: 31.7.2015 

 dokončit úpravy dětského hřiště 

Zajistí: p. Žďárský, pí Bednářová                 Termín: 31.7.2015 

 zahájit práce v obecním lese 

Zajistí:  pí Bednářová, p. Zaplatílek                        Termín: 30. 6.2015 

 provést opravu chybně vyplacených odměn zastupitelům obce a podat  zprávu o vyřešení 

 nedostatku na krajský úřad 

Zajistí: účetní       Termín: 15.6.2015 

 zavést zvonek na budovu obecního úřadu  

Zajistí: starosta       Termín: 31.7.2015 



 

 zajistit nabídku na kontejner na bioodpad 

Zajistí: starosta       Termín: 30.6.2015 

 rozšířit pojistnou smlouvu obce o pojištění škod z viny obce 

Zajistí: starosta       Termín: 30.6. 2015 

 jednat s p. Čechem o podmínkách pronájmu rybníka 

Zajistí: starosta       Termín: 30.6.2015 

 

 

 

 

V Úherčicích dne  8. června 2015 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petra Bednářová     Pavel Horák 

   místostarostka        starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na fyzické úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce dne: 8. 6. 2015  

Sejmuto z fyzické úřední desky a z elektronické úřední desky obce dne:    


