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7Ápis č.13 z veřejnébo zasedání zastupitelstva obcc Uhřice konaného d*e 18.112011
v 18:fi) hod.vespodním sálu budovy oÚ.

Program zase;dáni:.
1) Zahájeniaúvod
2) Schvrálení progÍamu
3) Schvá]ení ověřovatelů ápisu
4) Schvrílení nebo tnčení zryisovatele zápisu
5) Financovríní obce do konce roku 2011
6) $oapďtové opaťení č.3
7) 7ÁlostSDH na ohňos&oj dne 1.l.2012
8) Informace o nástupu pracovníka na VPP od 1.1.201 1 do 29.2.2a12
9) Z,ám& _ výměny pozemku p.č,. 1257, vlasbíkem p. Lubomír Mucha 73p.č.1163 ve

vlas&ictví obce
10)Inforrnace _ stav pitné vody, přijatá.opafiení
l[žÁdastmanželů Novofirých ďpr"rz"x kanálu na p.č. 101 Ťl!Žádost sfarostky _ -áznam oó xpist1 ž.e oóroku 19ó7 do roku 2010 nebyla veden

obecní kronika dle sdělení bývalých starostů (p. Pďduse, p. Juřeny), ale jen výpisy
zmaúky. Projedrrárrí vedení obecní kroniky od nového fi:nkčního období 2010

13) Projednání pohledrívky zemřelé pí. Ylasý lvtatičové _ sítě hřiště
14) Vodní hospodrářství _vyřízentpovolení osoby kontroly pÍovozt}
ls)Projednárrí aárněÍů _ zájea Agrdružstva Morkovice na těžbu písku s možností pro

mísbí občany
16)Projednrání pokuty od inspekce živohrího prostřďí za. nepovolerrý odběr podzemní

vďy zarok 2010
l7)Projednání odměn zastupitelů a níplní pnáce
l8)u Z'úost odkupu akcií

b. Cena dfuva ve větrolamu
c. p. Lechner - cena zaýeďlážděnivjezdu
d. Schvrálení snlouvy s E oN na p.č' t386 a 1387

19) Diskuse
2a)Závěr

Pdrhš.hzas*Áásfu.
1. Zasedé!ftt zastrrpitelstva rshá$ilastarostka obce jako usniášení schopné za pfitomnosti 8

členů zasttrpitelsfua v 18.00 hod a přivítďa příbmne občany.
2. Zastupitelstvo obce schva]uje program zasedání jednohl*oě u buýhrad,.
3- ověřovatelizápisunavrženi ajednoblasně schvráleni L. Blaško a M. Novotná
4. 7gpimvatelem určen P. Pďdus
5- Paní starostka sezrrr{mila pfitomné ze stavem obecních financí. Do konce roku

ďcelcávané výdaje 503.000,- Kč-a předpokládafré príjmy cca 300 000,-Kě. Stmostka
navrihla projednrání platby sp. Št'ětinou3a přísx rok' Zasnrpitelsfvo obce pověřqie
starostku otlce kprojednríní plaÍby sp.Štětinou @ektoinstalace budovy stolý na
pfiští rek a aněny výdajů nutných na cbod obce. Schváleno jednohlasně.

6- R.oryďtové opatřeď č.2 (příloha č.1) ve výši 221w,- Kč jak na strarrě ,ydajtl í
přiímů Schvráleno jednohlasně.

7- Zfualrrčnich dfuodů nebude letos poslqrtnut příqpěvek SDH na ohňostroj dne
1 .1 .2012. Schváleno jednohlasně.
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