
'10) Starostka seznámila s průběhem zajišt'ovací akce:
- SDH zajíšt'ují občerstvení,
- P' Pouperovázakoupí apřipraví bločky na věcné dary, k dnešnímu dnijsou zajištěny dresy prohráče (měli by tento týden dojrt),
- A. Ludík zajistí diplomy v den akce,
- L. Blaško zajistí hudbu, uvádějícího, zakoupí 3ks fotbalových míčů,
- M' Bartošíková zajistí věcné dary pro hráče a starosty obcí, ostatní věcné dary.
Pracovní schůzka před akcí domluvena na 8.6.2O12v 18:00 na oÚ.

11) Starostka podala zprávu o stavu Íinancí k24'5.2012- na účtě je 30.927,-Kě'
K dnešnímu dnijsou uhrazeny zálohové Íaktury na opravu oken v budově školy ve výši'170.000,-Kč.

V červnu je nutno:
- zřídit trvalou desinfekci na vodojemu - schválení bylo koncem roku 2011 (cekalo se nadostatek Íinancí), ,}

-nechat zpracovat kanalizačn í řád _ v současné době se dělá poptávka,
- provést ořezání 4ks líp u J. Nepomuckého - nechali se zpracovat dvě nabídky (od firmy Kučera14'000,-Kč a p' Sedláčka 9.900,_Kč), je objednáno od pana Sedlá čka zacenu 9.900,-Kč- opravit pomník padlých, u Íirmy Kamenictví Gálje ob|ednána oprava pomníku padlých začástku 12'000,-Kč (dohodnuta cena se slevou) z důvoáu odlepení prostředního sloupu amoŽného spadnutí - bude provedeno rozebrání pomnku, vybroušení spodní části poničené odvosku a opravy písma přezlacením,
- zaomítat garáŽ na traktor
- opravit bránu _ z uličky od školní zahrady

12) lnÍormace z dění obce:
a) obdrŽení dopisu od policie ČR na nevyhovující zpomalovací práh na návsi (chybějící části).o) Úrao práce KroměříŽ ustanovil obec Uhřice opatiovnkem pana JoseÍa Janeczka, nar.10'9'1964' Uhřice č'p' 40 ve věci vyřazeníz evidence uchazečů o zaměstnání. Zastupitelstvoobce schvaluje podání odvolání proti usnesení _ SCHVErrŇólJ"";il;.
c) od 21'5'2012 zač'íná realizace akce ,,Polní cesta z Uhřic na Dřínov',, měla by byt skončena dokonce letošního roku.
d) 9'6'2012 proběhne v obci pod záštitou SDH akce ,,Setkání s přáteli", ukončen í ve 24:OOhodin.e) 16'6'2012 proběhne v naší obci akce setkání Uhřic - k dnešnímu dni potvrzena Účast Uhřic:Vyškov, Hodonín, Blansko.
f) V týdnu od 18'-22'6.2012 se bude dělat výměna oken v budově školy _ na tuto akci obecnezískala dotaci na základě Žádosti podané v únoru 2o12'
g) Na restaurování sochy J. Nepomuckého byl uzavřen dodatek ke smlouvě s p. Gajdou zdůvodu sníŽení finanční rozvahy předloŽené k Žádosti o dotaci o částku 4.ooo,-Kč na laboratornía restaurátorský průzkum (není uznaný základ), částka 4.ooo,_Kč + 2Oo/oDPH bude uhrazeno zrozpočtu obce. Dále p. Gajda přepracovával restaurátorský záměr_ řešení barevnéhosjednocení sochy J. Nepomuckého.
h) Vyhodnocení akce pálení čarodějnic 30.4'2O12: přrjmy 2"l20,-Kč,výdaje 3.378,-Kč, doplatek'l'258'-Kč z důvodu, Že bylo poskytnuto bezplatné ob8erstvení (klobásy, chleba a nealkoholickénápoje).
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