
1} Zahájení zasedání v 18:10 hod. Starostka prohlásila zasedání za usnášení schopné v pčtu 5
zastupitelů.

2| Zastupitelstvo schválilo program zasedání - schváleno jednohlasně.

3} Zastupitelstvo obre schválilo ověřovatele zápisu: paní Danu Procházkovou a paní Marii

Novotnou - schváleno iednohlasně.

4| Zapisovatďem zápisu určen pan Antonín Ludík.

5) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro občany Uhřic a osady Paněocha 20,_Kďm3

a dále pro AgrodruŽstvo Morkoyice 15,-Kďm3 s tím, že Agrodužstvo il{orkovice hradí náklady

za elektrickou energii provozu vodovodu s $atností od 'l.10.2012tzn. za spotřebu vody za
oMobí 4-9 pa12- schváleno jednohlasně.

-18:20 hod. příchod paní Dany Blaškové + pana Lukáše Blaška

6} Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání akce tumaj v malé kopané a soutěŽe v poŽámím

útoku dne 16.6.2012mea obcemi ČR nesoucí název Uhňce s tím, že $DH Uhňce zajistí

veškeré občerstvení spojené s akcí a rozhodčí na všechny soutěže {prípadný výtěŽek

zůstane i jejich příjmem).

o66c zaiistí tombolu, diplomy pro sorrtěŽící, věcrÉ dary pro soutěžící izástuFe okÍ,
ozvučení akce, zakoupení 3 ks kopacích mÍčů a dresy pro hráb naší obce. Podrobnější

organizace této akce bude předmětem dalších jednání' Starostka zajistí rozeslání ponránek

s Žálostí o potvrzení účastis ternínem ihned -sďrváleng 6 hlasy pro: paní Bartošíkgvá,

Procházková, Blašková, Pouperová, pánové Blaško, Ludík; 1 hlas prď: paní Novotná.

7| Zastupitelstvo obce schvaluie rozpofigvé opatření ok Uhřiee Č,.1I2Q12- Pfiloha ě.1 -
scťrváleno jednohlasně.

8} Zastupitelstvo ofue sďlvaluje aneřejnění záměru kácení strornů 2 ks ořeďtů nap.č.24l1
s moŽností stanovení náhradní výsadby.

$tarostka podala iďormaci, že na p.é.1261byt vykácen 1 strom (suchá švestka} na základě
Žádosti p.ZednÍěka Jaromíra a vydaného rozhodnutí É;. u2a12 ze dne 2g.?.2Q12. Panu
Zedníčkovi byla uložena povinnost náhradnÍ výsadby. Ta býa následně povedena 2 ks

borovice a 5 ks smrčků - kontrola výsadby provedena 11.3.2012. Schváleno jednohlasně.

9} Zastupitelstvo obce schvaluje aneřejnění záměru prodeje 8 ks nepotřebných plechových

šďníkových skříní. Cena zs 1ks 50,- Kě.

r0} Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění brigády zastupitelŮ s moŽností zapojení ělenů

$DH Uhřce v akci "ť dne 21.dubna ?o12v 8.00 hodin na lyklizení dřeva ze sklepa škoV a
uskladnění na školní dvůr - sďrváleno jednoh|asně

11) Zastupttelstvo obce schvaluie zakoupení ruě*í zahradnÍ technilry: 4 ks ruěních piHq ne dřwo
a 3 ks sekerek v hodnotě cca 1300,-Kě- schváleno jednohlasně.

12} Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání akce pro seniory 253.?a12 d 14:00 hdin
s občerstrrením cca 10fr},-Kč.

13} ZastupÚetstvo obm schvaluje pracovní činnost zastupiteli panu Petru Patdusoviv rámci

schválenó ff}ěsícní oďměny 1437,-Két: zaiiěťování celorgění údrŽby víceúčelgvého hňště

s moŽností zapojení ostatních zastupitelů _ schváleno jednohlasně-
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