U S N E S E N Í č. 2 / 2016
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 10. května 2016

Zastupitelstvo obce :
























-

a ) schvaluje :
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN)
Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
členství obce ve Svazu měst a obcí
aktualizovanou smlouvu o dodávce vody a dodací podmínky
jednorázovou odměnu pro zaměstnance v lesním hospodářství
b) bere na vědomí:
přeložení termínu oprav veřejného osvětlení na podzim 2016
přípravu projektu na opravu hráze rybníka
provedení geologického průzkumu pro podpůrný vrt
závěrečný účet svazku obcí Heřmanoměstecko
porušení podmínek pro napojení na obecní vodovod panem K.
průběh prací v obecním lese
porušení nájemní smlouvy – svévolné uzavření obory
informaci o konání semináře pro obce dne 26. května 2016 v Heřmanově Městci
informaci o postupu přípravy dokumentů pro pozemky k výstavbě
zakoupení projektoru
informaci o přípravě dětského dne
c) ukládá
dokončit řešení chybného vedení vodovodu na pozemku u čp. 37 a zanášení uzávěru vody
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. června 2016
zajistit odvodnění cesty u kapličky
Zodpovídá: starosta, p. Zaplatílek
Termín: 30. června 2016
dokončit úpravy dětského hřiště
Zodpovídá: p. Žďárský, místostarostka
Termín: 30. června 2016
nacenit vnitřní vybavení vodárny na aktuální ceny a znovu zajistit nabídku na připojištění
vnitřního vybavení vodárny
Zodpovídá: místostarostka
Termín: 30. června 2016
průběžně informovat o stavu prací na výstavbu podpůrného vrtu
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
průběžně informovat o stavu prací na opravu hráze rybníka
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
dodělat reklamační řád v dodacích podmínkách pro obecní vodovod
Zodpovídá: starosta, místostarostka
Termín: 30. června 2016
sepsat se všemi odběrateli aktualizované Smlouvy o dodávce vody
Zodpovídá: starosta, místostarostka
Termín: 30. listopadu 2016
konzultovat s ing. Hlavatým urgentní postup při černém odběru vody
Zodpovídá: starosta, místostarostka
Termín: ihned

-

průběžně informovat o postupu prací spojených s přípravou pozemků pro výstavbu
Zodpovídá: p. Štika
Termín: průběžně
- vyspravit díry v obecních komunikacích
Zodpovídá: starosta, p. Zaplatílek
Termín: 30. června 2016
- promyslet opravu autobusové čekárny
Zodpovídá: všichni zastupitelé
Termín: 30. září 2016

V Úherčicích dne 26. května 2016

Ing. Petra Bednářová v. r.
místostarostka

Pavel Horák v. r.
starosta

Vyvěšeno na fyzické úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce dne: 27.5.2016
Sejmuto z fyzické úřední desky a z elektronické úřední desky obce dne:

