
U S N E S E N Í   č.  3 / 2010

ze zasedání zastupitelstva obce  Úherčice konaného dne  13. září  2010

  Zastupitelstvo  obce :

a ) schvaluje :
– výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy kapličky
– přičlenění obce Úherčice ke kontaktnímu místu dávek SSP do Chrudimi
– rozpočtové opatření č. 4/2010

b)  vydává:
– územní plán Úherčice formou opatření obecné povahy

c) bere na vědomí
– rozpočtové opatření č. 3/2010
– průběžnou přípravu komunálních voleb
– přípravu obecního posvícení
– neuspokojivý výsledek opravy místní komunikace u Šuthů
– otevření multifunkčního centra v Heřmanově Městci

 

d)  ukládá:
– dokončit směnu pozemků p. Mádlo-obec podáním smlouvy na katastrální úřad

Zajistí: starostka                                                                        Termín: příští zasedání 
– dokončit odkoupení a směnu pozemků s p. Škarydem podáním smlouvy na katastrální úřad

Zajistí: starostka                      Termín: příští zasedání
– zajistit přemístění dřevěných stolů a lavic na náves v Úherčicích  

Zajistí:  R. Dulínek                        Termín:  20. září 2010
– předat podklady k vyřešení vedení obecního vodovodu přes pozemek paní Víškové novému ZO

Zajistí: starostka Termín: příští zasedání
– zkontrolovat, zda bude řádně ošetřen bukový porost v oplocence

Zajistí: P. Horák                       Termín: 15.10. 2010
– zjistit, kdo byl obci přidělen jako nový lesní hospodář a projednat s ním další postup v případě 

nesplnění řádného ošetření bukového porostu v oplocence
Zajistí:  starostka, P. Horák             Termín: 31.10.2010

– sepsat darovací smlouvu s pí Šúthovou na pozemek pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starostka Termín: příští zasedání

– zahájit jednání s pí Polednovou o pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starostka Termín: příští zasedání

– předat podklady k pravidelné údržbě vodovodních šachet a k možnosti nového výpočtu vodného 
novému ZO
Zajistí: starostka Termín: příští zasedání

– připravit mezitímní účetní závěrku k 31.10.2010 
Zajistí: účetní Termín: 20.11.2010



– domluvit stavební dozor na opravu místních komunikací
Zajistí:  R. Dulínek Termín: 17. září 2010

– objednat  opravu místních komunikací v celé obci
Zajistí: starostka             Termín: 30. září 2010 

– kontrolnímu a finančnímu výboru doplnit poslední zápisy
Zajistí:  R. Dulínek a L. Zima Termín: 10. října 2010

V Úherčicích dne  17. září  2010

           Karel  Vondra Jana  Písařová
místostarosta    starostka

Vyvěšeno na úředních  deskách obce dne:  17. září  2010 
Sejmuto z úředních desek obce dne: 2. října 2010 


