
Zápis č.8

Z veřeiného zasedání zastupitelstrra obce Uhřice, kteÉ se koná 18. 5. 2o1t v 18:fi} hod
v budově obecního úřadu.

Program zasedání:

1) Zahájení a úvod

2| Schválení programu schůze

3) Schválení ověřovatelů zápisu

4| Schválení nebo určení zapisovatele zápisu
5) Připomínka ke způsobu provádění zápisů ze zasedání zastupitelstva žádost paní

Blaškové Dany

6) Proiednání žádosti přístavba Černošek Denis a

7| Projednání akce regenerace veřejné zeleně v obci
8} Projednání pracovní činnosti místostarosty pana Petra Palduse
9} Projednání a schválení smlouriry o sdružení finančních prostředků za účelem investiční

uýstavby - akce cyklostezka
1o} Schválenítermínu realizace rekonstrukce elektroinstalace v budově školy
11}Projednání žádosti o změnu místa el. přípojky pro dům č. 21

12) Diskuse

13) Ukončení

Průběh zasedání:

1) Zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce pí. M. Bartošftová v 18:10 hod.
v počtu 7 zastupitelů jako usnášeníschopné.

2| Starostka seznámila přítomné s programem zasedání. Zastupitelstvo obce schvaluje
program zasedání jednohlasně.

3} Za ověřovatele zápisu navÉenia jednohlasně schváleni L. Blaško a M. Novotná.
4) Zapisovatelem zápisu určen P. Pa|dus.

5) Starostka předala slovo paní D. Blaškové, která poukázala na malou obsáhlost zápisu.
Pro konkrétnost a přesnost zápisu navrženo nahrávání na diktafon. Starostka obce
navrhla každý bod zapsat zvlášť a před dalším bodem zkontrolovat jeho úplnost.
Starostka dala návrh na zapisování každého bodu zvlášť a jeho přečtení před jeho

ukončením. Zastupitelstvo obce schvaluje jednohlasně zapisování každého bodu
zvláff a jeho přečtení přď ukončením. Schváleno jednohlasně.

6) Starostka se zeptala všech přÍtomných, zda jsou seznámení s problematikou vrýstavby

a zda nikdo nemá technický nebo jiný dotaz. L Blaško se zeptal iak je to s bránou p.

D. Černoška a starostka obce odpověděla, že má smlouvu s obcí na vjezd do domu.
Zastupitelstvo obce dalo hlasovat o uýstavbě části domu č. 83 p. D. Černoška
sousedící s p. č. 71 cesta vjezd do školy. Zastupitelstvo obce neschválilo v'ýstavbu

:tt
fu,+


