
6- Starostka obce seznámita přítomné s možnostmi na VPP od Úp ru.
Za stu pitelstvo obce schvaluje zřízení jednoho pracovn ího m ísta

VPP od L.Ll.zo11'-zg.2.2a12za předpokladu dotace 9000,- Kč

z Úp ru. Schváleno jednohlasně.

Starostka informovala podrobně o průběhu oprav vjezdu před

domem p. J. Lechnera č.96. Dne 23.5.2o1! požádal p. J. Lechner

o opravu vjezdu před domem č.96, který mu obec nechala

předláždit dne t5.7.zo]'l z důvodu malého spádu na náklady

obce firmou Ekoline Vyškov. Dne 3.8.2011 žadal p. J. Lechner

znovu a to o opravu a snížení chodníku do původního stavu

v celé délce před domy č.8 a č.96. Zastupitelstvo obce schvaluje

návrh na opravu chodníku před domy č.8 a č.96 p. J. Lechnerem

na vlastní náktady a za použití stávajícího materiálu na celém

upravovaném chodníku. ( Jedná se pouze o snížení} Schváleno

pro 6 členů (Paldus, Btašková, Blaško, Pouperová, Novotná,

Procházková) proti L člen (Bartošíková).

Starostka navrhla změnu doby úklidorných prací na první utený

v měsíci od 17-18 hod. Zastupitelstvo schvaluje změnu doby

úklidovrých prací v budově školy na první útený v měsíci a to od

!7-L8 hod . Schváleno jednohlasně.

Různé-rezignace na zastupitele oú Uhřice p. Michalem Votavou ke dni

1.9.2011. -doplnění zpravodaje o určité údaje a lepší

spolupráce na něm. _ kroniku donést na obec. -info o

dětském dniuýdaje celkem 867!,- Kč, příjmy celkem 6752,-Kč..

P. Blaško - bude se rekonstrukce elektroinst. dělat letos? pí.

Bartošíková - ano. pí. Blašková - připomínkovat zápis ze

zastupitelstva. p.Stavinoha _ řešení pokuty za vodu pouze za

rok. Pí Bartošíková _ kontakt se Životním prostředím, daň za

odběr vody. p.Paldus - zapisování vodoměru u p.Tušky a na

č.1o0. p.Mazánek - rekonstrukce vozovky u točny, nejniŽší bod

v obci u Lechnerů , vjezd, chodník,kronika a zpravodaj jejich

obsah, čtyři lípy prořez,úhrada opravy koryta potoka - uhrazeno

v celé rnýši povodím. pí Blašková - zápis z akce ,které se zůčastnil

člen zastupitelswa by mohl každý přidat část textu do

zpravodaje. p.Paldus - ořezání věwí na větrolamu a Boží muce
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