
14} Starostka obce podala irrformaci o provedené inventarizaci majetku obce k 3'l.12.2Q11 s tím,

Že zahradní technika - malotralďor a sekačky nebyly ve zcela provozuschopem stavu a je

zapotřebí v roce 2a12 provést jejich opravu. Dále je nutno provést řádné očíslování DHM a

DBHM. lnrrcntarizačrrí komise shledala nepotřebrré a zcela nefunkční DDHM a předložila

návrh na jejich vyřazení.

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení DDHM, viz. přílrrha č.2. - sďrvábno jednohlasně'

15} lnformace z dění obce:

a) Stanovení opatrovnictví obce panu Antonínu Proďrázkovi bylo Okresním soudem

přesměrováno na Město Mot*ovice.

b) Pan Muďra odmítl pdep5at smlo,r.rvu o výměrrě peemku s tím, že si to musÍ pfijetieště

prohlédnout. PoŽaduje rnýměnu jen na část pozem ku pr .é.1257 er.a 1a2 m2 .

c}24.2.2o12 dgšlo k požáru velkoobjemového korrtejneru za prodejnou potravin - žádost na

pana DavidaProcházku k provedení opraly plďu.

d} Byla nalezgta ěást kroniky z ob&bí 197&.1gs a v}vrací to tedy tvrzení, Že krďtika obe
od roku 1967 nebyla vedena.

e) 5.3.2012 byla provedena revize zařízení dětského hřiště a býo shledáno, Že anijedna
houpačka není vyhovující. l'lení to áležitmt raku2912, že by došlo k rr,ějakému výrazrÉmu

zhoršení' ale jak paní starostka shledala, tak stejný stav byl V roce 2011 mimo í
houpačky,která byla označena jako vyhovujÍcí. Tzn., Žezáuady zraku 20Í1 nebyly v loňskérn

roce odstrarrěny. Z tehoto dwod[J pa*Í staro*tka vyhtasila místním ror}rlmem ffis.za1?
zákazvstupu nazařizenÍ, neŽ se provede odstranění závad.

Zastupitelstvo obe ukládá panu Antonínu Ludíkovizahájit odstraňování drobných závad'
s výpomocí ostatníďl zastupitďů, inforrnace o starru a dořešení na p*íštím veřejném

zasedání - schváleno jednohlasně.

0 Je podána žádost na získánÍ dotae výrněny oken _ Fond podpory a obnova venkova a na

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Ministerstvo kultury.

g) Ve dnac*r 27.2. - ?g.2.2g12 proběhl audit hog@aření obce' Budema se jím zabývat
příště, až hospodáň<a pfipraví ávěrečný úfut za rok 20í 1.

h} obec nemá schválenou organizaci a pravidla spisovny obce. Na příští ve$né zasedání
pňpraví starostka návrh spisového a skartačního řádu obce'koncem ilrgna 2a12.

i) V roce 20í2 se bude dělat polní cesta z Uhfic na Dřínov. Akce bude financována
Pozemkoyým úřadem Krcměňž.

16} $tarostka podala infsrrnaci o stavu finaďcních prostředků obce * na úffu u Čs ie ke dni

9.3.2012 2853,-K

17) ' Byly uhrazeny zálohy na pÍyn 18'9o0,_Kč, záloha na v'ýměnu oken 70'0ffi,-Kč, zpramvání
Žádosti na získání dotae vyměny oken 5.o00'_K

18) .

19} ořezání 4 ks líp u sochy sv. Jana Nepmuckého - úprava koruny lÍp před restaurováním

sochy, větve stíní soše - býo v loňském roce doporučeno i Městslqým úřadem KroměříŽ, přes
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