
Zápis č' 7

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného dne 27 . 4.11 v 18:00
hodin v budově obecního úřadu.

Program zasedání:
1) zahá4ení a úvod
2) schválení programu
3) schválení ověřovatelů zápisu
4) schválení nebo určení zapisovatele
5) Žádost o povolení stavby - Denis Černošek
6) projednáni a schválení financování hipostezky
7) projednání akce kopaná - sraz Uhřic 18' 6.2011
8) projednáni a schválení 2 ks smluv - vedení kanalizace
9) projednání a schválení prodlouŽení a povolení vjezdu auta nad 3,5t k vjezdu

na obecní komunikace
10) projednání a schválenídohody o provedení práce _ oprava komunikaeí

v místní části Medlov
11) projednání opravy odcizeného plotu - objekt vodovod
12) evidence docházky VPP, veřejné sluŽby a ostatních pracovníků
13) zpráva o činnosti kontrolního a finančního uýboru
14) zpráva o činnosti za duben 2011
15) informace ze schůzky mikroregionu Morkovsko ze dne 19. 4' 2011
16) projednání a zajištění akce pálení čarodějnic 30' 4' 2011
1 7) projednání velkoobjemového kontejneru
18) zakoupení telefonního záznamníku pro obec
19) voda pro AgrodruŽstvo - návrh smlouvy
20) informace veřejná zeleň
21) diskuse
22) ukončení zasedání

Průběh zasedání:
1 . Zastupitelstvo zahé4ila starostka obce Miroslava Bartošíková v18.04hod,v

účasti 9 zastupitelů jako usnášeníschopné.
2. Program zasedání schválen jednohlasně
3. Zapisovatelem zápisu určen Petr Paldus
4. ověřov ateli zápisu schváleni Dana Blašková a Danuše Procházková
5. Žádost p.Denise Černoška o povolení stavby na p.č.83 za účelem přístavby

chodby.Starostka seznámila přítomné s problematikou stavby a s bliŽším
prozkoumáním' stanovisko se odkládá na další zastupitelstvo.

6. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo půjčku 144oo,-Kč společnosti MAs Chřiby s
podmínkou vrácení půjčky iv případě nezískání dotace. Darovací smlouvu
na 1600,-Kč. Pro 8 zastupitelů,proti 1 Lukáš Blaško

7. Seznámení se setkáním Uhřic v Uhřicích u Prčic. Schválen autobus na akci,
L'Blaško zajistí účast hráčů do 20.5. Schváleno jednoh|asně

8. Starostka seznámila s problematikou akce Kanalizace a Čov Uhřice a se
smlouvami k uloŽení do cizích pozemků s Povodím Moravy a ředitelstvím
silnic Zlín. Schváleno jednohlasně


