OBEC ÚHOŘILKA
Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 6/2013
KONANÉ DNE 11.12.2013
Přítomni:
Zapisovatel:

Petr Honsa, Jaroslav Brodina, Jan Čipl, Radek Metal, Ladislav Vavroušek, Jana Kotnová, Jiří Honsa
Zastupitelstvo je usnášení schopné
Petr Honsa

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Brodina, Jan Čipl

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání

návrhu rozpočtu na rok 2014
rozpočtového výhledu pro následující 3 roky 2014-2016
žádosti M. Pokorné o přestavbu rekreačního objektu
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEPS, a.s.
Místního programu obnovy vesnice

Usnesení 6/2013:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl navrhovaný program jednání. /Schůze se nezúčastnili žádní
hosté.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo navrhovaný program jednání
1)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 /Pro schválení žádosti hlasovali všichni
přítomní zastupitelé./ Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce v den jeho schválení - 11.12.2013
2)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo rozpočtový výhled pro následující 3 roky 2014-2016 /Pro schválení
žádosti hlasovali všichni přítomní zastupitelé.
3)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo žádost M. Pokorné o přestavbu rekreačního objektu č.ev. 75 na
pozemku č.p. 67/6 v k.ú. Dvorce u Jihlavy ve spoluvlastnictví LD Štoky. ZO Úhořilka s přestavbou tohoto
rekreačního objektu souhlasí. /Pro schválení žádosti hlasovali všichni přítomní zastupitelé.
4)
ZO Úhořilka projednalo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEPS, a.s. se sídlem
Elektrárenská 774/2, Praha 10, 10152 a pověřilo starostu jejím podpisem. Dotčené pozemky: PK 190 - 374m2, KN
426 – 1.262m2, KN 173 – 299m2, PK 192 – 6722m2. Za zřízení věcného břemene zaplatí oprávněný jednorázovou úhradu
35.494 Kč /Pro uzavření smlouvy hlasovali všichni přítomní zastupitelé
5)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo program obnovy vesnice na rok 2014 /Pro schválení návrhu hlasovali
všichni přítomní zastupitelé./ V roce 2014 bude dokončena výstavba požární zbrojnice (IV etapa). V poslední IV etapě
výstavby budou vyměněna malá okna u WC a na umývárce, bude nivelována podlaha v patře a položeno linoleum. Na celý
objekt bude natažena vnější barevná omítka. V přízemí bude vyměněna dlažba. Bude rovněž kompletně dokončena
elektroinstalace, včetně instalace zařízení pro elektronické zvonění. V patře budou instalovány nová krbová kamna, v přízemí
pak el. přímotop. Na závěr bude provedena oprava komunikace po výkopech kolem domu a vnější finální úprava povrchů.

Ověřovatelé zápisu:
Jan Čipl ……………………………………………….

V Úhořilce dne 11.12.2013

Jaroslav Brodina ……………………………………….
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Petr Honsa, starosta obce
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