
Zápis č.t7 z veřejného zasedání zastupitelsfra obce Uhřice konaného dne 22,$'
20{3 v budově spodního sálu budovy školy v ts:00 hodin

Progrann:

í} Zahájeni a úvod

2} Schválani prograrnu veřejného eagedáni

3} $chválení nebo určsnÍ zapisovat*le zápisu

4} $chválení ověřovatelů zápisu

$} ProjednánÍ a schválení položení podlahy - 2 kancEláří sÚ Uhřice

s} Pojištění majetku obce-nabídka HVP a KssPERATlvA

7} $rnlouva pracovně lékařskrá služby- kategorizace pracovníků

8} Pořízeni programu * elektronická spisovna

9} Frojednáni vykác*ní strornů na *becnícb pozemcích s náhradní výsadbou - 3 ks
hlohů na p'č.2dl1 a 8 ks višní na p.č'19

{0}Zrnány podmínek * vodné pro Agrodružstvo Morkovice

Í'!} Akce pro seniory v roce 2013

t2} Projedn*nÍ proved*ní geornetrickóho zaměřeni pozemku p.č.121'|l1 a 1212/1

{3} Pří*pěvek $*H - oslavy 12s. výročí založenÍ spolku

14} Roepočtové opatření č.1

'I5} Yeřeině prcspěšntá práce v roce ř013

1s} lníorma*e u činnosti obce

17! Diskuz*

18} &*věr
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1} $tarostka obce eahájila veťejné zasedání v 18:00 hodin, přivítala přítomné - účast dle
přiloŽené prezenční listiny - prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2i Zastupitelstva obce schválilo navrŽený program zasedání* SCHVÁLENO jednohlasně'

3} Zapisovatel*m zápisu určen pan Antonín Ludík'

4} Zastupitelstvo obce schválilo ověřovate|i zápisu paní Novotnou Marii a paní Blaškovou
Danu * SCHVÁLENo jednohlasné.

5} Zastupitelstvo obce schvaluje aakázku HýŽa podlahy nabidku č.13NA0007a za
14.585,_Kč vČetně položenÍ koberců v kancelářích oÚ - termín realizace duben 2013,

nejdříve provést malování vstupní chodby ke kancelářím - SCHVÁLEN0 jednohlasně.

6) Zastupitelstvo obce projednalo nabídky pojištění majetku od Kooperativy ve výši
11'278,-KČ a HVP ve výši 12.563,_KČ {roČně) a schvaluje pojiŠtění obecního majetku s
HVP a pověřuje starostku obce k ueavření pojistné smlouvy dle předložené nabídky v*
výši 12.5s3,-Kč ročně * $CHVÁLINO,iednohlasně'

7} Starostka obce s*známila s problematikou pracovně-lékařských sluŽeb - s 54

zák.373/201'l sb., o specifických lákařských sluŽbách a přechodným ustanovením
Zákoníku práce $ 98" Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh předloŽený

návrh smlouvy s MUDr. Lidincovou Leonou na pracovně-lékařské sluŽby a pověřuje

starostku obce uzavřením sm|ouvy - Příloha Č.1 - scHVÁLENo jednohlasně'

8} Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakaupeni softwarového programu od íirmy

ALl$ spol. s'r.o. Česká Lipa za pořizovací hodnotu 21.441,20 Kč. RoČni udrŽovaci
poplatek činí 5'1G6,2s KČ - $0HVÁLENO jednohlasně'

9} Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kácenistromů: 3 ks hlohů na p"č' 24Í1*
obvod kmenů ve qýŠce 130cm je 80cm a 8 ks višní na p.Č'19 - obvod kmenů ve výšce
130cm je 10s, 57, 48, 106, 86, 42, 38 a 45cm. Jedná se o př*rostlé polost"tché stromy'

Náhradní výsadba bude 2_3 ks stromů * hlohy a 10 ks okrasných keřů, výsadba bude
provedena do konce kvétna 2013. Kácenl proběhne v sobotu 23.3'2013 od 8.30 hgdin

se aapojenínr občanů s m*žností odprod*je dřeva ťlčastnílt*vi brigády 300'-Kčlm3,
ostatním občanům 50s,-KČ' Zastupitelstvo obce u$ládá starostce vyhlášenítéto akce
23.3'2013 v 8:00 hodin mistnírn rozhlasem * SCHVÁLENO jednohlasně.

10}Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedenýrn převodem připojky el. energie pro

vrt k vodovcdu od spoleČnosti E"oN| od Agrodružstva Morkovice na obec Uhřice
k 31.1"2013 z důvodu, Že 0BEC uHŘlCE potřebuje z důvodu výpočtu kalkulace
vodného ea přislušný kale*dářní rok znát a vyka:ovat údaj o vynaloŽenó elektrickó
*nergii. Z tohoto důvodu eastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro Agrodružstvo
Morkovice od 1.2.2Ú13 20,-Kč/m3 pitné vody * SCHVÁLENO jednohlasně.

]"3'}Zastupitelstvo obce projednalo pořádáníakci pro seniory a schválilo pro rok 2013
pořádání této akce jen 1x za rok _ na podzirn 2013 * seHVÁLENo jednohlasně.
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x2}Zastupitelstvo obce projednalo problematiku potřeby získání pozemků p.Č'1211/1 a

1212t1- přÍstup k příkopu zvaný ,,Třeťák" a vstupu na ,,Beránek-. které jsou v majetku
p. Zdeňka Kroupy a z toho důvodu schvaluje zpracování geometrického zaměření
těchto parcel ing. Sedláčkem _ SCHVÁLENO jednohlasně'

13}Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Uhřice na zajištění oslav 125'

výročízaloŽenÍ spolku ve výši 25'000,-Kč s tím, že tyto výdaje budou proplaceny na

základě předloŽených dokladů vynaloŽených na uskuteČněnítáto akce _ SCHVÁLENO
jednohlasně.

14}Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1, viz. Příloha Č'2 _
sCHVÁLENo jednohlasně.

15}Zastupitelstvo obce projednalo problematiku VPF na rok 2013 a bylo seznámenCI
s podmínkami zaslanými Úřadem práce - vyŠe dotace aŽ do výše 15.000,'Kč rněsíčně
na 'l pracovníka {včetně soc. a zdr. pojištění) s maximálnídobou 1 roku a schválilo
vytvoření 3 pracovních mist na období od 1.5'2013 do 31 '12"2013 na pracovní úvazek
20 hodin !,ýdně u kaŽdého pracovníka za podmínky získáni dotace od Úradu práce -
scHVÁLrNo, paní Procházková se zdrŽela, ostatní pro"

16}lnformace z dění obce:

a) na rok 20't4 se připravuje akce most M3 přes Tlštínku a zbudování nové polní
cesty * obchvat za domem č'p.101, zahradami a končÍ za domem č'p.15 - bude
hrazena Státním pozemkovým úřadem. obec Uhřice na realizacitéto akce potřebuje

získat Část pozemku p"Č.1396 coa 300m2' kteý je v majetku Státního pozemkového

úřadu

b} hospodářka ing' Kupková od 1.'l.2013 pracovní smlouvu naYz.pracavnl úvazek,
má rozšiřené úředni hodiny pro veřejnost pondělí 15-1g hodin, čtvriek 8:30-14;30

hodin, zastupitelstvo obce s tímto s*UHLAsí (p. Kupková dosud měla od 1.4'2010
do 31 122a1? dohodu o provedene práci}

c} byly podány Žádosti* získáni dotace na Krajský úřad Zlín a ministerstvo kultury -

restaurování kombinovanáho kříŽe u hřbitova a zatím k dnešnirnu dni neznárne
vyjádření o jejich schválení

L7)Diskuze:
a} pan Bednář st.:

_ Kudy má vóst cesta amíněná na jednání?
b} paní Blašková:

- Placení poplatků za odpady a ost*tní sluŽby * jaká je nyní situa*e?
- Cesta k cyklostezce je po zímě rozbÍtá a měla by se opravit.

c) paní Pěnčíková:
- Jak se rozhodlo zastupitelstvo s dořešením chodníku před vraty do dvora k
Lechnerům?
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d) pan Mazánek:
_ Upozornil na nevhodné parkováni aut po obci a jeŽdění po veřejné zeleni

{např. před Kadlecovým).
- Navrhuje přestěhování traktoru (obecního Zetoru) do garáŽe v prodejně
potravin.

e} pan Bednář ml.:
- Koho bude plánovaná cesta a kdo ji bude udrŽovat?
- Kdo bude velet pracovníkům?

0 pan Poupera O";

- Bylo by třeba udělat $TK na hasiČských autech.
- Nešlo by něco udělat se smetÍm na,,BoŽích mukách"?

18} Závěr
SÍarostka obce poděkovala ea Účast a ukončila verejné zasedáni ve 20:15 hod"

Ověřili: Marie Novotná a Dana Blašková

/P,,p;r* ., ,l r zx/va'

"tď""z 3
Zapsal:Antonín Ludík
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