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Zápis do kroniky obce obce Uhřice zo1.a /část/ a rok 2011

Na podzim roku 2010 proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí.

10.10'2010 proběhla v obci ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva na funkční období
2oL0-20L4. Zastupiteli obce se stali: Ludík Antonín, Bartošíková Miroslava, Procltázková Danuše,

Novotná Marie, Paldus Petr, Lukáš Blaško, Pouperová Pavlína a Votava Michal. Neuvolňenou

starostkou obce byla zvolena Bartošíková Miroslava a neuvolněným místostarostou p. Petr Paldus.

Předsedou finančního rnýboru byla zvolena paní Blašková Dana a předsedou kontrolního výboru paní

Novotná Marie.

V roce 2010 se narodily děti: Štěpán Vitalij Bubrj ak23.4'2OL0 a Valerie Hýsková 13.8.20L0. ř

K trvalému bydlišti se přihlásil Jaromír Kytlica 26.4.2aL0

Z obce se odhlásil: Bohuslav Tuška ml' L7.2.zoLo, Petr Raclavský 10.5.2010

V roce 2010 zemřeli občané: Antonín Bartošík 24.6.2olto,Eva Gažarová 23.8.2010, Drahomíra
Stavinohová 13.12.2o1o

Na veřejném zasedání 23.3.zo1l obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2011

s prioritou akce rekonstrukce elektroinstalace budovy bývalé školy, která , jak se ukázalo ,se
nacházela v havarijním stavu. V měsících květnu a červnu bylo provedeno vyčíštění části příikopy

zvané Třeťák v délce cca 360 m fza zahradami za p.č.1228 směrem k Hošákovému mlýnu za p.č.1238

k vyústění do potoka Tištínka/. Tato akce byla financováno rovným dílem obcí a Agrodružstvem

Morkovice. Dále bylo provedeno dokončení opravy budovy Lorenca na školní zahradě _ přístřešek,
oplechování přístřešku a oprava fasády Lorenca, vnitřní malby a strop. V částiobce zvaný Medlov byla

opravena komunikace a kanál U u cesty- V tomto roce byla dokončena polní cesta z Uhřic do
Prasklic. Tato akce byla financována Pozemkov'ým úřadem. V srpnu byla zahájena dlouho
připravovaná akce cyklostezka z Morkovic do Nezamyslic na pozemku b'ývalé železničnítratě
Městem Morkovíce, které na tuto akci žádalo získání dotace' obec Uhřice se také podílela na

financovánítéto akce z vlastních prostředků. Bylo provedeno restaurování sochy sv. Anny, na tuto
akci obec získala dotaci od ministerstva kultury ve rnýši 118ooo,- kč- obec řešila i nepříjemnou
záleŽitost ohledně nepovoleného odběru podzemních bod za minulá období a musela uhradit
pokutu inspekci žívotního prostředí Brno ve \nýši 256750 ,- kč za nepovolený odběr podzemní vody

v roce 2010.

30.4.2011 večer tradičně proběhla akce pálení čarodějnic u b'ývalého vlakového nádraží ve

spolupráci s organizací SDH ,odpoledne proběhl krátký pietní akt a položení věnce u pomníku

padlých při příležitosti květnouých oslav osvobození Uhřic rumunskou armádou a vzpomínce

obětem 2.světové války v naší obci.
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