
Zápis č,.29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného

dne 20.5.2013 v budově školy v 18:00 hodin

Proqram:

'l) Zahájení a úvod

2) Schválení programu veřejného zasedání

3) Schválení nebo určení zapisovatele zápisu

4) Schválení ověřovatelů zápisu

5) Projektová dokumentace - Biokoridor - uzavření smlouvy

6) Projednání a schválení nové smlouvy EKoKoM - likvidace odpadů

7) Projednání problematiky pronájmu prodejny potravin, vymalování

8) Problematika sečení trávy

9) Projednání opravy komunikace před domem č.p 8 a 96

10) Projednání opravy a demotice komínů na budově bývalé školy

11) Akce dětský den 1 .6.2013

12) Projednání pořízení moravské vlajky

'l2a) Projednání a schválení geometrického zaniěření (odkup pozemku 121211| -

změna

13) Informace z dění v obci

14) Diskuse

15) Závér
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1) Starostka obce zahájila veřejné zasedání v 18:00 hodin, přivítala přítomné - účast dle přiloŽené
prezenční listiny a prohlásila zasedáníza usnášení schopné.

2) Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedánívčetně doplněného bodu 12a)
Projednání a schválení geometrického zaměření (odkup pozemku 121211) - změna -
sCHVÁLENo jednohlasně

3) Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu paní Novotnou Marii a paní Blaškovou Danu -
scHVÁLE N o jednoh lasně.

5) Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci
Biokoridor a schvaluje zadání projektové dokumentace firmě Arvita P Zlín za cenu 65.340,-Kč _
příloha č.1, projektového manažera ing. Pavla Radu pod firmou MAS Východníslovácko za
cenu 20.000,-Kč - příloha č.2 a pověřuje starostku obce k podání Žádosti o získání dotace do
31 .5'2013 - SCHVÁLENo jednohlasně.

6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce na likvidaci a třídění odpadu
s firmou EKoKoM _ příloha č.3 - scHVÁLENo jednohlasně.

7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění záměru pronájmu prodejny potravin
v obci za účelem prodeje potravin od 1.7.2013 - příloha č'4 - SCHVÁLENO jednohlasně.

8) Zastupitelstvo obce opět projednalo problematiku zaměstnanosti osob související s údrŽbou
veřejné zeleně a úklidu v obci a schválilo panu Štětinovi Radovanu (pracuje v obci na dohodu o
provedené práci) měsíčně odpracovat maximálně 60 hodin a dále schválilo panu Mazánkovi
Vratislavu (také pracuje na dohodu o provedené práci) měsíčně odpracovat maximálně 40
hodin na sečení malotraktorem - SCHVÁLENo jednohlasně.

9) Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo opravu komunikace před domem č p 8 a č.p' 96 -

dle zápisu přílohy č. 5 - NESCHVÁLENO: pro Antonín Ludík, Miroslava Bartošíková; ostatní
proti.

Byl podán nový návrh o opravách komunikace - jako v příloze č.5, ale nyní bez finanční spoluúčasti
obce Uhřice - SCHVÁLENo jednohlasně'

10) Starostka obce podala informaci o podání cenové poptávky na opravy komínů budovy bývalé
školy - z toho 6 komínů demolice a 2 komíny opravení. Vyhodnocení nabídek bude provedeno
na příštím veřejném zasedání* scHVÁLENo jednohlasně.

11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci akce ,,Dětského dne" 1.6.2013 ve'13 hodin
na školní zahradě ve stejném rozsahu a provedení jako v loňském roce - poskytnutí
bezplatného občerstvenÍ a věcné dary pro děti cca ve výši 1500,-Kč + prodej občerstvení pro
dospělé - scHVÁLENo jednohlasně.

12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení moravské vlajky za cenu cca 1200,-Kč-
ScHVÁLE N o jed no h lasně.

12a)
Starostka podala informaci, Že p.Kroupa Zdeněk odmítá prodat obci část parcely č. 121211 (vjezd na
Beránek), z toho důvodu se 20.5.2013 při jednání s lng. Sedláčkem nechalo geometricky zaměřit jen
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p.Ó.1212l1 (kolem ',Třeťáku '') 
50 cm od oplocení 

-:3ilY?il"lstvo 
toto bere na vědomí a souhlasí

s takto provedeným geometrickym zamérením - ScHVÁLENo jednohlasně'

13)Dne9.5.a1o'5.13proběhlajednáníohledněšpatnékvalitycyklostezkya10'5.2013byla

.,.r"!i,5l|,J:fiffi:intor'".i o vyúčtování akce "Pálení čarodějnic": příjmy 2'580'-Kč; výdaje

5.211,-KÓ.,zůstatek ve zboŽí 1305,-Ki; ;osrytnute občerstvení bezplatně pro občany 1'326'-Kč'

navýměnuokenbudovyškoIy'PředchozístarostapanPaldusŽá!:|'r.,2o1Oodotacinaokna
u Krajského úřadu Z|ínnazák|aděcenové naoídt<y od firmy lng. Přidal Zdeněk Nezamyslice

aobcineby|adotacepřidělena.Pracovnicíkrajskéhoúřadubylosdělenovr.2012,Že1e
problém ,"n, 

'" 
budova má nízkévyuŽití pro děti a mládeŽ'

V roce 2012 Žádala starostka gartolirová dotaci na okna u Ministerstva rozvoje venkova a

dotace nám nebyla přidělena -názorprojektové manaŽerky byl,Že budova má příliš

mnohoúčelové vyuŽití' V Žádosti bylo mimo jiné uveden o, Že je zde knihovna' kde bude

pracovat výtvarný krouŽek pro Jeti Na výměnu oken byla zaslána poptávka pětifirmám, byla

zdezařazeHa ifirma lng' Přidaú Nezamýslice. Z pěti obdrŽených nabídek byla

zastupite|stvem obce vybrána firma s nejniŽší cenovou nabídkou - Rl oKNA KroměříŽ'

V roce 2013 se neŽádalo o dotaci na z. átapu výměny oken z důvodu' Že se Žádalo uŽ2x'

pokaŽdé .","y institut a zÍskání dotace nebylo úspěšné'

a) paní Blašková: l lt_-:í^í^L. ne'
_ Vyhlášen Í o zákazu volně pobíhajících psu'

- Pěkně vykonaná práce (sázení keřů kolem Bednářového)'

b) paní Procházková:
_ Vyhlášen í o zákazu odkládání pytlů ke kontejnerům'

c) pan Mazánek:
- opravit dva ostrůvky kolem chodníčku u Šmehlíkového'

- Je moŽnost vyuŽít ortiee vetvi a dď pouŽít jako mulčovací podsyp kolem sazenlc

nových keřů'

LS\Závěr , - r-^^Xila.,ořainÁ zaceclání v 19:25 hod.
StarostkaobcepoděkovalazaúčastaukonÓilaveřejnézasedánív19..2|

ověřili: Dana Blašková a Marie Novotná Zapsa|. Antonín Ludík
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