U S N E S E N Í č. 3 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 1. září 2015

Zastupitelstvo obce :









a ) schvaluje :
odprodej částí pozemků p.č. 228/1 a 245/2 a pronájem zbylých částí těchto pozemků
podle GP, který bude vypracován dle dohody mezi obcí a kupujícím
výpověď současné smlouvy o pronájmu rybníka ( s roční výpovědní lhůtou)
rozpočtové opatření č. 3/2015 s příjmy ve výši -48.000,- Kč a s výdaji ve výši -31.000,- Kč
převod pozemků p.č. 425 (ostatní komunikace) a p.č. 250 (orná půda) z majetku Pozemkového
fondu do vlastnictví obce Úherčice
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (DHDM) mezi Svazkem obcí Heřmanoměstecko a
obcí Úherčice (celková hodnota majetku 27.840,- Kč)
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB, služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu – k-nn přípojka p. Jánský
nákup křovinořezu pro práce v obecním lese


















c) bere na vědomí:
poskytnutí dotace z Úřadu práce a zaměstnání 1 pracovníka
rozpočtové opatření č. 2/2015 s příjmy i výdaji ve výši 14.000,- Kč
přípravu podzimní opravy místních komunikací

d) ukládá:
doručit majiteli pozemku pod čekárnou písemnou nabídku na odkoupení,
v případě odmítnutí prověřit možnost vyvlastnění
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: ihned
k vyřešení chybného vedení vodovodu na pozemku u čp. 37 a zanášení uzávěru vody oslovit co
nejvíce firem a najít dodavatele
Zajistí: starosta
Termín: 30. října 2015
zajistit odvodnění cesty u kapličky
Zajistí: starosta, p. Zaplatílek
Termín: 20. září 2015
informovat pí Šebestovou o souhlasu ZO s odprodejem a pronájmem pozemků p. č. 228/1 a
245/2, podle zpracovaného GP vyvěsit záměr obce, připravit smlouvy ke schválení a k podpisu
Zajistí: starosta, místostarostka
Termín: 31. 10. 2015
dokončit úpravy dětského hřiště, objednat materiál a vyhlásit brigádu
Zajistí: p. Žďárský, místostarostka
Termín: 31.10.2015
požádat o převod pozemků p.č. 222/1, 223, 224 a 225/1 na lesní pozemky a na jaře zalesnit
Zajistí: místostarostka
Termín: 30. 11.2015
zavést zvonek na budovu obecního úřadu
Zajistí: starosta
Termín: 20.9.2015
zajistit nabídku na kontejner na bioodpad
Zajistí: starosta
Termín: 30.9.2015
rozšířit pojistnou smlouvu obce o pojištění škod z viny obce, prověřit stávající smlouvu
Zajistí: starosta
Termín: 30.11. 2015

zaslat p. Čechovi výpověď nájemní smlouvy na rybník
Zajistí: starosta
Termín: ihned
- zjistit cenu nového grilu a možnosti půjčování grilu, vyhodnotit výhodnější způsob
Zajistí: starosta
Termín: 30.11.2015


V Úherčicích dne 17. září 2015

Ing. Petra Bednářová
místostarostka v.r.

Pavel Horák
starosta v.r.

Vyvěšeno na fyzické úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce dne: 17.9. 2015
Sejmuto z fyzické úřední desky a z elektronické úřední desky obce dne:

