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Starostka zaháj|la zasedání v 18:O0 hod. Zastupitelé se sešli v počtu: 6 a starostka prohlásila
veřejné zasedání za usnášení schopné.

Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu: paní Pavlínu Pouperovou a paní Danuši
Procházkovou - ScHVÁLENo jednohlasně.

Zastupitelstvo schválilo navrŽený program zasedání - S6HVÁLENo jednohlasně.

Starostka obce seznámila s plánem rozvoje VaK Zlínského kraje z roku2ooo - kdy byla
plánována pro obec kořenová kanalizace a z roku 2oo8 - kdy z neznámých důvodů došlo ke
změně na podtlakovou kanalizaci. Dále přečetla stanoviska obecního vodohospodáře k této
problematice ze dne 7 '3.2o12-příloha č.1, 8.3.2012-příloha č,'2 a rozhodnutí o technickém řešení
nové kanalizace a Čov v obci-příloha č.3 s tím, Že je nutno se co nejdříve oorroono'úi, p'" r.,"ú
typ kanalizace se obec rozhodne - bude předmětem příštího zasedání. Dále informovala , Že na
obci chybí paré č.10 projektové dokumentace od lN Louny Engeneering s.r'o. pro stavebn í řízení
oRP KroměříŽ. Firma tvrdí, Že toto obci bylo předáno po zaplacení faktur za piojektovou
dokumentaci.

6) Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod - příloh a č.4,
- obchodní podmínky dodávky vody pro veřejnou potřebu Vodovod Uhřice - příloha č.5,
_ obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizace pro veřejnou potřebu _ příloha č.6,
- Reklamační řád obec Uhřice - příloha č.7,
- Žádost o přezkoušení vodoměru - příloha č.8.
- ScHVÁLENo jednohlasně.

7) Z důvodu nepřítomnosti paní Blaškové Dany - předsedkyně finančního uýboru bude její zpráva
přednesena na příštím zasedání. Paní Novotná seznámila zúčastněné se zprávoukontrolního
výboru za 'tQ 2012, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí.

8) Starostka obce seznámila s problematikou veřejných sluŽeb. Přestože má obec od 13.3.2012
zřízenou smlouvu s ÚP na veřejné sluŽby u u'n"."n poŽadavek na 2 pracovníky na měsíc
duben a květen 2012, k dnešnímu dni byl Úřadem práce zaslán pouze jeden pracovník a to pan
Bohuslav Lukáš na období od 1.4.-30.6.2012, který skončil dohodou k go.4'2012. Na základě
vyhlášení v místním rozhlase 6.5.201 2 a zveřqnění na úřední desce - hledání zájemce na
sečení, byla uzavřena Dohoda o provedené práci s pracovníky: pan Horváth, Mazánek Vratislav
a Novotný lvan od 14.5-2012 do 3'l .5.2012 a Io na nejnutnější sečení veřejných prostranství s
moŽností, Že pokud přijde zÚP pracovník na veřejné sluŽby, bude od oonóo o provedených
prací odstoupeno. Do 14.5.2012 bylo veškeré sečení v akci ,,Z,,.

Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v sečení trávy na dohody o proveden é práci,odměna
S5,-Kč/hod s oslovením dalších moŽných zájemců - SoHVÁLEN9 jednohlasně.

9) Zastupitelsfuo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2012- příloha č.9 _ ScHvÁleruo
jednohlasně'
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