
Zpráva kontrolního výboru OÚ Úherce o provedených kontrolách usnesení ze schůzí za
období od 1.1.2018 do 31.12.2018

     Dne 2.1.2019 byla provedena kontrola usnesení ze schůzí konaných dne 12.2.2018, 15.4.2018,
17.6.2018, 25.8.2018, 31.10.2018, 22.11.2018 a 27.12.2018.

Usnesení ze dne 12.2.2018
Schvaluje:
1. vstup do projektu SMS Servis ČR
2. Schvaluje návrh závěrečného účtu za rok 2017

Usnesení ze dne 15.4.2018
Schvaluje:
1. záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem z důvodu renovace distribuční soustavy
2. příspěvek na včelaře a TJ Sokol
3. uzavření smlouvy se spol. Enpro Energo
4. se zapojením do výzvy na dotaci pro rekonstrukci hasičské nádrže
5. závěrečný účet obce za rok 2017

Usnesení ze dne 17.6.2018 - mimořádné
Schvaluje:
1. odložení opravy hasičské nádrže na neurčito
2. vynaložit vyhrazené finanční prostředky na obecní osvětlení
3. ztráta na účtu obce ve výši 12.000,- Kč
4. podání návrhu k udělení titulu památný strom

Usnesení ze dne 25.8.2018
Schvaluje:
1. zrušit OZV č. 2/2011 o místním poplatku
2. vydání OZV č. 1/2018 o místním poplatku
3. převzetí pozemků se závazky

Usnesení ze dne 31.10.2018 – ustavující
Schvaluje:
1. veřejné hlasování
2. starostkou obce Zuzanu Kubištíkovou
3. místostarostou obce Lukáše Hrabětu
4. předsedou kontrolního výboru Stanislava Zelingera
5. předsedou finančního výboru Janu Šípkovou
6. předsedou sociálně-kulturního výboru Dagmar Bryndovou
7. výši odměn zastupitelům
8. okamžitě reagovat na vyhlášené dotační tituly
9. starostce samostatné rozhodování o rozpočtových změnách do výše 100.000,- Kč včetně



Usnesení ze dne 22.11.2018
Schvaluje:
1. Jednací řád
2. Vnitřní směrnice
3. členy finančního výboru
4. členy kontrolního výboru
5. rozpočtové změny

Usnesení ze dne 27.12.2018
Schvaluje:
1. návrh střednědobého výhledu obce
2. návrh rozpočtu obce na rok 2019
3. spolupracovníky obce a jejich ohodnocení  

     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 2.1.2019           
               


