
U S N E S E N Í   č.  3 / 2012
ze zasedání zastupitelstva obce  Úherčice konaného dne  4. září  2012 

  Zastupitelstvo      obce     :  

a ) schvaluje :
 příspěvek obce do společného výměnného fondu pro nákup knih v chrudimském regionu
ve výši 500,- Kč na rok

b)  bere na vědomí:
 možnost odkoupení pozemku od pí Polednové (podle výsledku zpracované studie)
 možnost výstavby muzea africké zvěře a jeho napojení na obecní vodovod
 posun termínu modernizace státní komunikace Nový Dvůr – Nerozhovice na jaro 2013
 kácení starých a výsadbu nových stromů v rámci modernizace komunikace
 přípravu obecního posvícení

c)  ukládá: 
  dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou

Zajistí: starosta, místostarostka                         Termín: příští zasedání
  nechat zpracovat studii využití směněného pozemku pro výstavbu RD

Zajistí:  starosta, místostarostka              Termín:  příští zasedání
 podepsat smlouvy o dodávce vody s těmi, kdo je nemají

Zajistí: starosta                               Termín: příští zasedání
 zajistit opravu poškozené hráze rybníka

Zajistí: starosta, místostarostka   Termín: rok 2013
 zajistit  opravu výtluků na místních komunikacích

Zajistí: starosta, místostarostka   Termín: říjen  2012
 podat zprávu o výsledku žádosti o radar (Holcim) a o vodorovné dopravní značení (PK)

Zajistí: V. Žďárský   Termín: příští zasedání
 zažádat znovu o pronájem kontejnerů od firmy EKO-KOM   

Zajistí: V. Žďárský   Termín: průběžně sledovat
 jednat s vlastníky soukromých pozemků pod místními komunikacemi o možnostech vedení

dešťové kanalizace
Zajistí: starosta Termín: příští zasedání

 nechat zpracovat znalecký posudek na pozemky určené k odprodeji
Zajistí: starosta  Termín:  příští zasedání
koupit nové chlorovadlo do vodárny
Zajistí:V. Nevole, starosta Termín: 31. října 2012
prostříhat stromy u autobusové čekárny
Zajistí: místostarostka Termín: 31. října 2012

V Úherčicích dne  6. září  2012

           Jiřina Bochníčková Pavel Horák
  místostarostka    starosta

Vyvěšeno na úředních  deskách obce dne:  7. září 2012 
Sejmuto z úředních desek obce dne: 22. září  2012 


