Usnesení č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Ujčov
konaného dne 26.5.2016

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

II. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje
 závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad
 účetní závěrku k 31.12.2015 bez výhrad
 rozpočtové opatření č. 2/2016
 žádost SK Ujčov o souhlas s podnájmem ploch sportovního areálu v Ujčově
 zápis obecní kroniky za rok 2015
 přijetí darem pozemků v k.ú. Ujčov, dle GP nově označených jako p.č. 141/4 a 153/2
 prodej vozíku za osobní automobil a cihel
 cenovou nabídku na opravu fasády staré hasičské zbrojnice v Lískovci a zhotovení
nového podbití části střešních převisů KD v Dolním Čepí
 opravu místní komunikace v Kovářové (křižovatka ke kravínu)
 výstavbu skladovacího objektu za KD v Ujčově
 nákup elektronářadí a pojízdného lešení pro potřeby obce
 úhradu vícenákladů při opravách prostranství kolem KD v Lískovci

III. Zastupitelstvo se usneslo
 na prodeji pozemku p.č. st. 6/2 s objektem RD č.p. 20 v k.ú. Lískovec u Nedvědice
 na poskytnutí bezplatného pronájmu KD Dolní Čepí žákům ZŠ a Praktické školy,
U Trojice, Havlíčkův Brod ve dnech 12. – 14.7.2016
 na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene čís. NM – 014330034956/001
na pozemek p.č. 360/2 a 439/1 v k.ú. Ujčov se spol. E.ON Distribuce, a.s.
 na uzavření Veřejnoprávní smlouvy čís. 1/2016 o poskytnutí dotace dle zák. čís.
250/2000 Sb. s COOP družstvem Vel. Meziříčí na úhradu ekonomické ztráty prodejny
Lískovec
 na uzavření Kupní smlouvy s Lesy ČR s.p. na odkoupení 95 m2 pozemku p.č. 361/12
v k.ú. Ujčov
 na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu pozemků v k.ú. Lískovec u
Nedvědice ve spojitosti s napojením hydrogeologického vrtu na vodovod Ujčov
 na výběru dodavatele - spol. ELKOV a.s. - LED svítidel pro VO Dolní Čepí a Kovářová
 pověřit starostu obce k řešení neoprávněného užívání pozemků v k.ú. Lískovec u
Nedvědice (p.č. 201) a Dolní Čepí (p.č. 264/3)

IV. Zastupitelstvo bere na vědomí
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
 účetní závěrku za I. Q 2016
 zprávu starosty obce o podávaných žádostech o dotace z FV Kraje Vysočina
 zprávu starosty obce o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2016

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

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

