Usnesení č. 1/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Ujčov
konaného dne 9.3.2016

I. Zastupitelstvo schvaluje
 program zasedání zastupitelstva
 volbu ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva

II. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje
 rozpočet obce na rok 2016
 zprávu inventarizační komise o průběhu a výsledcích inventarizace majetku,
pohledávek a závazků obce k 31.12.2015
 odměny neuvolněných zastupitelů od 1.4.2016
 uzavření smlouvy s VAS a.s. na zálohovou platbu za odebíranou vodu z oblastního
přivaděče Zlatkov – Nedvědice
 úhradu případné ztráty z provozu prodejny COOP V. Meziříčí v Lískovci
 vyhlášení záměru prodeje pozemku par. čís. st. 6/2 a objektu RD č.p. 20 v k.ú.
Lískovec u Nedvě.
 poskytnutí dotace SK Ujčov za účelem oprav interiéru kabin na fotbal. Hřišti
 poskytnutí fin. daru MO STP v Nedvědici
 výstavbu příjezdové účelové komunikace přes pozemek par. čís. 60/1 v k.ú. Ujčov
 zaměstnání uchazečů o zaměstnání registrovaných u ÚP ČR na VPP
 nákup potřebných nádob na tříděný odpad
 dodavatelem stavebních akcí „Opěrná zeď“ a „Chodník – zámková dlažba“ v Lískovci
spol. UNIVERS Předklášteří
 zhotovitelem GP se zaměřením MK Kasany spol. GENS k.s., Velké Tresné
 zhotovitelem projektové dokumentace ke staveb. řízení ve věci povolení připojení
vrtu na vodovod Ujčov spol. Vodohospodářský ateliér s.r.o., Brno
 spol. AXIOM Pardubice zhotovitelem projektové dokumentace a administrací žádosti
o dotaci projektu „Odbahnění rybníka v m.č. Lískovec“
 nákup židlí do KD Dol. Čepí a Lískovec
 finanční spoluúčast na nákladech na ošetření lípy na par. čís. st. 12 v k.ú. Kovářová
 vytvoření rozvojového dokumentu obce
 změnu dodavatele elektrické energie od 1.1.2017
III. Zastupitelstvo projednalo a neschvaluje
 žádost spol. MELCHIEL o finanční příspěvek na činnost
 žádost Asociace neúplných rodin o finanční příspěvek na činnost
 žádost spol. FOR HELP o finanční příspěvek na činnost
 žádost spol. Čmeláček partners s.r.o. o finanční příspěvek na činnost

IV. Zastupitelstvo bere na vědomí
 zprávu předsedů FV a KV o činnosti výborů v roce 2015
 zprávu starosty o dotačních možnostech na plánované záměry obce
 informaci starosty o provedeném RO č. 5/2015

………………………………………………………….
Zdeněk Loukota – místostarosta

…………………………………………………..
Vladislav Mitáš - starosta

