Usnesení č. 10/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Ujčov
konaného dne 10.12.2014

I. Zastupitelstvo schvaluje
 volbu ověřovatelů zápisu ze zasedání
 program zasedání včetně jeho rozšíření
II. Zastupitelstvo zřizuje
 kulturní výbor
III. Zastupitelstvo zvolilo
 předsedkyní kulturního výboru paní Soňu Sedlářovou
IV. Zastupitelstvo posoudilo
 mezitímní účetní závěrku za III. Q 2014
V. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje
 rozpočtové provizórium na rok 2015
 rozpočtový výhled na období roků 2016 až 2018
 rozpočtové opatření č. 8/2014
 žádost fotbalistů SK Ujčov o prominutí poplatku
 žádost o odprodej částí pozemků p.č. 212/65 a 212/68 zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Ujčov
 žádost o odprodej částí pozemků p.č. 360/2 a 439/1 zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Ujčov
 žádost o odprodej části pozemku p.č. 162/1 zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Kovářová
 uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014130007134/001“ mezi obcí a spol.
E. ON Distribuce, a.s.
 uzavření „Veřejnoprávní smlouvy“ mezi obcí a Městem Bystřice nad Pern.
 uzavření „Dodatku č. 6“ Smlouvy o dílo č. 46/2010 mezi obcí a TS města a.s., Bystřice nad
Pern.
 uzavření smluvního vztahu se spol. ROBUR s.r.o., Brno, za účelem výkonu pravidelných
ročních prohlídek a monitoringu provozu tepelného absorpčního čerpadla v objektu KD a OÚ
Ujčov
 zadání vypracování kompletní stavební dokumentace na obnovu objektu a příslušenství
kostela sv. Václava v Dolním Čepí
 dodatek Mandátní smlouvy o vedení účetnictví a daňovém poradenství mezi obcí a
Mikroregionem Pernštejn, DSO
 podání žádosti o dotaci z POVV
 rozšíření programové nabídky kabelové Tv
VI. Zastupitelstvo bere na vědomí
 plán inventur k datu 31.12.2014
 žádosti organizací Domácí hospic Vysočina, DCHB – Oblastní charita Žďár nad Sáz. a Centra
pro zdravotně postižené kraje Vysočina o finanční podporu
 informaci starosty obce o potřebě přehodnotit výši nájemného za užívání prostorů KD
 informaci starosty o případném posílení zdroje pitné vody vodovodu Ujčov

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

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

