
't 1) lnformace z dění obce:
a) Bylzakoupen radiopřehrávač na obecní úřad k rozhlasu ve výši 1899,-Kč, byla schválena

částka 1.200,-Kč, cenové navýšení z důvodu sluchátkového.
b) Pan Zlámal oznámil 7.12.2012 ústníformou, Že končí od 11'12.2012 s provozem prodeje

potravin v obci z důvodu ztrátového podnikání. Je zapotřebí řešit situaci, zda bude pro
místní občany zajišťován prodej potravin.

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění na úřednídesce, vyhlášením v místním rozhlase
(také v Morkovicích) - nabídka nájmu prodejny potravin (podmínkou je prodej základních
potravin jako pečivo, mléko 4.) za cenu: nájem 2.500,-Kč za čtvrtletí + energie
dodavatelům energií _ SCHVÁLENo jednohlasně'

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení zabezpečovacího zařízení (v budově prodejny
potravin) na základě kupní smlouvy za cenu 15.000,-Kč - scHVÁLENo jednohlasně.

c) 5.12'2012 proběhla kolaudace polnícesty z Uhřic na Dřínov a je na ní otevřen provoz.

12) Starostka obce podala informaci ohledně vyřízení prodlouŽení povolení nakládání s odpadními
vodami obce od 1.1 '2013 - jednání na oRP v KroměříŽi 10.12'2012' Bylo shledáno, Že obec
v minulosti neprováděla rozbory odpadních vod, přestoŽe to bylo uloŽeno rozhodnutími oRP
KroměříŽ - od roku 1997 se měl dělat 1 rozbor ročně zkaŽdé výustě a od roku 2006 2x ročně.

Z důvodu, Že nedošlo zastupitelstvem obce v průběhu roku 2012 k rozhodnutí o změně řešení
odkanalizovánía čištěníodpadních vod, byla starostka obce vázána kroky, které byly činěny
minulým zastupitelstvem obce Uhřice a pokračovat ve zvolené koncepci odvádění a čištění
odpadních vod. o veškeých změnách schválených zastupitelstvem je nutno informovat oRP
KroměříŽ - vodoprávní úřad a t<Ú ztín' Do termínu 21'12.2015 musí mít obec vyřešeno
odvádění a čištění odpadních vod. Zastupitelstvo obce bere tuto skutečnost na vědomí'

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování do31.12'2012 podle Zákona č.167/2008 sb.
dokumentacizákladní hodnocení rizika ekologické újmy o předcházeníekologické újmě za
částku 2.000,-Kč paní Konupkovou Marií dle nabídky - příloha č.4 - scHVÁLENo jednohlasně.

13) Zastupitelstvo projednalo a schválilo Souhlas se zahrnutím obce Uhřice do územní působnosti
MAS a přípravou lSÚ tvtístníakčnískupiny Hříběcí hory na území obce _ příloha č'5 -
scHVÁLENo jednohlasně.

14) Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas fiako soused) ke stavbě druhé garáže na pozemku p.č'
138812 - scHVÁLENo, hlasováníse zdžel LudíkAntonín, ostatní pro.

15) Diskuze:
a) starostka paní Bartošíková:

- oznámila uloŽeníveřejně prospěšných prací panu Bortlíkovi (300 hod.) a panu
Skoupilovi (150 hod).

b) paní Blašková:
- Navrhla zvýšení platu místostarosty'

16)Závěr
Starostka obce poděkovala za Účast a ukončila veřejné zasedání v 19:50 hod.

ověřili: Pavlína Pouperová a Marie Novotná Zapsal: Antonín Ludík
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