Zpráva kontrolního výboru OÚ Úherce o provedených kontrolách
usnesení ze schůzí za období od 31.12.2016 do 30.12.2017
Dne 30.12.2017 byla provedena kontrola usnesení ze schůzí konaných dne 31.1.2017,
5.2.2017, 19.3.2017, 9.4.2017, 21.5.2017, 25.6.2017, 20.8.2017, 23.9.2017, 19.11.2017,
30.12.2017
Usnesení z 31.1.2017 - mimořádné
Schvaluje:
1. předložené opravy rozpočtových změn
Usnesení z 5.2.2017
Schvaluje:
1. obecně závaznou vyhlášku č.1/2017
2. vyřazení zastaralé PC soustavy z majetku obce
Usnesení z 19.3.2017
Schvaluje:
1. rozpočtový výhled na roky 2017-2019
2. závěrečný účet hospodaření za rok 2016
3. účetní uzávěrku za rok 2016
4. příspěvek na včelaře 500,5. příspěvek na mladé hasiče 500,6. ohodnocení spolupracovníka pana L.B. 2500,- před zdaněním
7. nákup velkokapacitního stanu
Usnesení z 9.4.2017
Schvaluje:
1. peněžitý dar 924,2. rozpočtovou změnu č.5
3. rozpočtovou změnu č.6
4. nákup nové multifunkční tiskárny
Usnesení z 21.5.2017
Schvaluje:
1. přijímá sponzorské dary
2. schvaluje rozpočtovou změnu č. 8,9,10,11,12,16,14
Usnesení z 25.6.2017
Schvaluje:
1. rozpočtovou změnu č. 15
2. zakoupení benzínové sekačky pro účely údržby obce
Usnesení z 20.8.2017
Schvaluje:

1. peněžitou podporu ve výši 50% z celkové částky na řidičské oprávnění sk.C, max.8000,2. obecním kronikářem pana Lukáše Hrabětu
3. postup k rekonstrukci požární nádrže a pověřilo starostku obce k jednání v této věci
4. rozpočtovou změnu č.16, 17
5. poplatek za výlepy plakátů (volby) 10,-/ks
6. udělení licence dopravci ČSAD Česká Lípa na lince 156389 Praha-Slaný-Louny
Usnesení z 23.9.2017
Schvaluje:
1. podání žádosti na bezplatný převod pozemků, nyní v majetku SPÚ, do vlastnictví obce
2. bezúplatný převod pozemků, nyní v majetku SPÚ, do vlastnictví obce
Usnesení z 19.11.2017
Schvaluje:
1. udělení souhlasu s projektovou dokumentací - umístění a realizací stavby
2. udělení souhlasu starostce obce k zadání projektové dokumentace
3. odměnu na výkon funkce starosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva s platností
k 1.1.2018 na 10950,4. přijetí účelové neinvestiční dotace 14260,- pro jednotku SDH obce Úherce
5. rozpočtovou změnu č. 18,19
6. přijetí sponzorských darů 15000,- a 16000,- pro jednotku SDH obce Úherce
7. aktualizace pojištění obecních budov, pracovníků VPP, starosty
8. souhlas starostce na uzavření nových pojistných smluv
Usnesení z 30.12.2017
Schvaluje:
1. předložený projekt k rekonstrukci vodní nádrže, jeho položkový rozpočet
a uděluje souhlas s postupem

Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky v provedení všech usnesení, a proto hodnotí
činnost OÚ Úherce – bez závad.
Za správnost provedené kontroly odpovídají:
Předseda:
Členové:

OÚ Úherce dne 30.12.2017

