
U S N E S E N Í   č.  2 / 2010

ze zasedání zastupitelstva obce  Úherčice konaného dne  14. června  2010

  Zastupitelstvo  obce :

a ) schvaluje :
- směnu části pozemků a odkoupení části pozemku p. č. 286/3 a 31/2 s p. V. Škarydem
- smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků s p. J. Tlapákem
- vodné na rok 2010 ve výši 25,- Kč/m3

b)  vyslovuje souhlas:
- s celoročním hospodařením obce Úherčice za rok 2009  bez výhrad

-
cbere na vědomí
- doporučení paní Korejtkové podat letos na podzim ještě jednou žádost o dotaci z fondů EU na 

rekonstrukci obecního domu
- rozpočtové opatření obce č. 2/2010
- rozhodnutí soudu o ukončení splácení dluhu paní H. Belanyiové za vodné a za náklady 

soudního řízení z důvodu zajištění existenčního minima pro pobyt v domově důchodců
- podepsání smluv o věcném břemeni s vlastníky pozemků, přes které vede obecní vodovod
- uspořádání turnaje ve stolním tenise O pohár starostky obce
- výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2009 
- přípravu kandidátních listin pro komunální volby
- posunutí schvalování územního plánu obce na podzimní termín
- otevření jedné třídy MŠ v objektu ZŠ v Morašicích
- vypovězení Smlouvy o odborném dohledu nad obecními lesy ze strany ing. Ulricha
- záměr pana J. Škaryda vysadit si na hranici obecního pozemku u své nemovitosti živý plot
- přidělení dotace na obnovu kapličky
- přípravu obecního posvícení
- omezení úředních hodin v době letních prázdnin
- přípravu závěrečné úpravy místní komunikace u Šúthů

d)  ukládá:
- nechat zaměřit pozemek pro výměnu s p. Mádlem a připravit smlouvu o směně pozemků

- Zajistí: starostka                                                                        Termín: příští zasedání 
- nechat zaměřit části pozemků ke směně a odkoupení s p. V. Škarydem a připravit smlouvy

- Zajistí: starostka                      Termín: příští zasedání
- zrušit stávající obecní vývěsku u obchodu a zřídit novou u kontejnerů  

- Zajistí:  starostka                        Termín:  příští zasedání
- jednat o způsobu vyřešení vedení obecního vodovodu přes pozemek paní Víškové

- Zajistí: starostka Termín: příští zasedání
- sdělit písemně výhrady obce vůči návrhu smlouvy o provozování veřejného pohřebiště s 

Městem Heřmanův Městec
- Zajistí: starostka                       Termín: 30. 6. 2010

- panu Mádlovi, aby do 30. června 2010 uvedl mladý bukový porost v oplocence do řádného 
stavu a zároveň předložil písemný plán péče o tento porost na další tři roky

- Zajistí:  starostka, P. Horák             Termín: ihned
- v případě nedodržení termínu p. Mádlem nechat vypracovat odborný posudek na stav porostu, 

zajistit firmu, která vše uvede do pořádku a veškeré tyto náklady vymáhat po panu Mádlovi
- Zajistí: starostka, P. Horák Termín: příští zasedání

- zajistit nového lesního hospodáře



- Zajistí: starostka, R. Dulínek Termín: příští zasedání
- vypsat malé výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky

- Zajistí: starostka Termín: 30.6.2010
- přiobjednat u geodeta ještě zaměření soukromých pozemků pod autobusovou čekárnou

- Zajistí: starostka Termín: příští zasedání
- objednat vypracování posudku „Vady díla ke konci záruční doby – obecní vodovod Úherčice“

- Zajistí: starostka, R. Dulínek Termín: ihned
- po obdržení posudku okamžitě reklamovat vady u dodavatelské firmy

- Zajistí: starostka, R. Dulínek             Termín: příští zasedání 
- prozkoumat Smlouvu o dodávce vody, kterou obec uzavírá s občany a zvážit možnosti jiné 

formy vodného
- Zajistí: starostka, R. Dulínek Termín: příští zasedání
-
-

V Úherčicích dne  17. června 2010

           Karel  Vondra Jana  Písařová
místostarosta    starostka

Vyvěšeno na úředních  deskách obce dne:  18. června 2010 
Sejmuto z úředních desek obce dne: 10. července 2010 


