
1) Starostka zahájila vebjné zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin, pfivítala přítomné'
prohlásiIa zasedání za usnášeníschopné - úěast dle přiloŽené prezenční listiny.

Dále sdělila rezignaci pana Petra Palduse (zastupitele) ke dni 8.6'2012. Ktomuto dni zaniká jeho
mandát jako člena zastupitelstva.

2) Zapisovatelem zápisu určen pan AntonÍn Ludík.

3) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu: paní Danu Blaškovou a paní Marii Novotnou -
ScHVÁLENo jednohlasně.

4) Zastupitelstvo schválilo navrŽený program zasedání- scHVÁLENo jednohlasně.

5) Starostka obce seznámila přítomné se zprávo'r ě.98no11tKŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Uhfice, lČo 00287857 za rok 2011' Na základě zjištění chyb a nedostatků
uvedených v bodě B.ll'- nespÉvné zaÚčtování částky 279.879,-Rč na stavbu cyklostezky
Nezamyslice -Morkovice na 22'lg 5321 , mělo být účtováno na investiění poloŽce.
Zastupiteistvo obce schvaluje podchycení uhnazených výdajů této akce do podrozvahové
evidence účetnictví obce z důvodu, Že tato stavba bude majetkem obce Uhřice aŽ vroce 2o19 -
scFMÁLENo jednohlasně.

6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný ú&t obce Uhřice, lČo 00287857 za rok
2o11 bezvýhrad - scHVÁLENo jednohlasně.

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finaněního výboru paní Dany Blaškové
s tím, Že problematikou neuhrazených pohledávek se bude postupně zabývat' Je zapotřebí
uzavřít smlouvy s oběany na dodávku pitné vody' Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce
uzavřit smlouvy na dodávku pitné vody _ scHVÁLENo jednohlasně.

8) Starostka obce seznámila s pruběhem zajišťování zpracování předpisů provozu kanalizace.
Zastupitelstvo schválilo zpracování podkladů pro t<analizaci tng' Mlčochem za předpokládanou
částku 28"000,_Kě - scHVÁLENo jednohlasně.

9) a) 4-6.2a12 byla odvezena do ateliéru p.Ga.idy socha sv. Jana Nepomuckého krestaurování. Je
třeba udělat nový betonový základ na podstavec, musí se zpracovat projektová dokumentace
(děláme poptávku) a vyřídit povolení od památkové péče. ZMinisterstvakultury přišlo.rozhodnutí
o získání dotace na restaurování sochy sv. J' Nepomuckého ve výši 124"o0o,- Kč.

b) Starostka vyřizuje úrazové pojištění na akci 16.6.201 2 malá kopaná - 10 osob.

c) 30'5.2012 proběhla schůzka mikroreginonu v Morkovicích. Mgr. Horák Pavel - starosta Města
Morkovic odstoupil z funkce předsedy mikroregionu Morkovska. Novým předsedou byl zvolen
pan Pavel Čech _ starosta Pačlavic a místopředsedou p. SmaŽinka Josef _ starosta Litenčic'
Dále zde byla řešena nabídka TS Morkovic na moŽnost přistavení kontejnerů na zelený odpad -240,'Kč za jeden kontejner objemu 1,7 m3 na den a moŽnost vývozu zeleného odpadu obcí na
kompostámu do Morkovic.
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