
U S N E S E N Í   č.  4 / 2012

ze zasedání zastupitelstva obce  Úherčice konaného dne  27. listopadu  2012 

 
 Zastupitelstvo      obce     :  

a ) schvaluje :

 rozpočet obce Úherčice na rok 2013 jako schodkový s příjmy ve výši 1.336.300,- Kč,
      s výdaji ve výši 1.526.000,- Kč a financování 189.700,- Kč
 rozpočtové opatření č. 5/2012
 dvousložkové vodné na rok 2013
 Obecně závaznou vyhlášku obce Úherčice č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému
      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 prodej 26 ks akcií ČSAD BUS za 1.000,- Kč za 1 akcii
 schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního 

systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) s Městem Heřmanův Městec

b)  bere na vědomí:

 zpracování studie zastavitelnosti území
 zpracování znaleckého posudku na pozemky určené k odprodeji p. Štěpánkovi
 poskytnutí dotace na měřič rychlosti a dětské hřiště od firmy Holcim Prachovice
 rozpočet svazku obcí Heřmanoměstecko na rok 2013
 rozpočtová opatření č. 3/2012 a č. 4/2012
 plán inventur pro zajištění inventarizace za rok 2012

c) ukládá:

  dokončit jednání s majitelem části pozemku pod autobusovou čekárnou
Zajistí: starosta, místostarostka                         Termín: příští zasedání
stanovit cenu pro odprodej pozemků p. Štěpánkovi
Zajistí: všichni zastupitelé Termín: příští zasedání

 vyřešit rozmístění parcel na pozemku určeném pro výstavbu RD
Zajistí:  všichni zastupitelé              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: červen  2013

 zajistit  opravu výtluků u kapličky
Zajistí: starosta   Termín: 15.12. 2012

 navrhnout nový systém sekání obecních ploch v obci
Zajistí: V. Žďárský, místostarostka   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



 vypracovat návrh POV na roky 2013 - 2015
Zajistí: starosta, místostarostka, zastupitelé Termín:  příští zasedání
zajistit revizi komína v budově obecního úřadu
Zajistí: starosta Termín: příští zasedání
zvážit možnosti zavedení vody na obecní úřad
Zajistí: všichni zastupitelé Termín: příští zasedání

V Úherčicích dne  29. listopadu 2012

           Jiřina Bochníčková Pavel Horák
  místostarostka    starosta

Vyvěšeno na úředních  deskách obce dne:  7. prosince 2012 
Sejmuto z úředních desek obce dne: 23. prosince  2012 


