Zápís č. 4

Zveřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného dne 31.1.2011 v 1]3a hodin
v budově obecního uřadu.

Program zasedárll':
l) Zahájenízasediání.
2) Schválení programu.
3) Schvalení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4) (Projednrání a schválení) obecně závazné vyhlášky obce _ ze psů, užívaníveřejného
prostranství, vstupní, komun. odpad.
s; rrojednani a schválení prac. náplní starosta, místostarosta, administrativní
pracovnice - účetní'ostat. zastupitelů.
6) Dohody o provedených pracích na rok 20ll.
7) Dořešení Žádosti od prodeje pozemku Petr Paldus pč.l197 a 1l98.
8i Dořešení žádosti proplacení odpracovaných hodin za rok 2010 p. Igora Šestáka.
9) Dořešenízapůjčeníškoly_zkušebna2. skup. hudebníků.
10) Vykácení stromů _ 2 ořechy parc. č. 24 parčk 1 ks třešeň
l|Žaďostp. D. Procházky o odprodej stromu _ třešně pč- 1147
|2)Žádostpaní Anežky Bohuslavové o odprodej2-3 ks lehátek
B)Žádost p. stuoislal,a Jďeny o povolení na vyčistěnía kácení povalených stromů (Háj u Dřínova ) pč.1184 zavytěžené dřevo.
1a) a) Iďormace o činnostízastup. obce za leden 201 1
b) Zveřejněrnzélměruprodeje pě.2412 p- V. Kroupa
15)Diskuse

I)

Zasedántobce Uhřice zaháj\Iastarostka M. Bartošíková jako usnášeníschopnév 17:40
hod. Seznámila přítomné s progrcmem zasedání.
2) Program zasedáni schválen jednohlasně
3) Zapisovatel zápisu schválen jednohlasně p.Petr Paldus
4) ověřovatelé p M. NovotnáaL. Blaško - schváleno jednohlasně
5 ) Proj ednání a podrobné přečtení obecně záv amý c|l, vyhlášek
č. 1) ó místnímpoplatku (ze psu) - po úpravě schváleno jednohlasně
č. 2) o poplatku zvživátn veřejného prostranství _ schváleno jednohlasně
č. :i o miitnim poplatku ze vstupného - schváleno jednohlasně.-odešel zastupitel Michal
Votava.
č. 4) o provozu, shÍomažďování, sběru, přepravy, řídění, vyuŽívánía odstraňování
komuniáIního odpadu - schváleno jednohlasně
Kďdou z těchto vyhlrášek se rušíobecně závazná vyhláška kterou tato nahrazuje po
právní moci.
nabýí
-starostta
q
obce semámila přítomné podrobně s náplní ptáce pro starostku,
místostarostu, účetrrí- pracovnicí oÚ a ostatní zastupitele, (příloha l-5) a náplně
práce kontrolního a finančníhoqýboruzřad občanů
1 brojednani dohod o provedených pracích na rok 2011 členovévýboru
55': Kč/h' práce traktorem 65,- Kčih vypláceno měsíčně,ídtžbavodovodu 200,_ Kč
měsíčněvypláceno 2x ročně. Schváleno jednohlasně

8)'

Prodej pozemků pÓ.1197 a 1198zasipielstvo obie neschvá]ilo prodej pč. 1t97 a
zdržel se 1 (Paldus)

ll98

panu Petru Paldusovi proti 7

