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1) Starostka obce zahájila veřejné zasedánív 18.00 hodin, přivítala přítomné - účast dlepřiloŽené prezenční listiny a prohlásila zasedání za usnášení schopné.

2)

3)

Zastupitelstvo obce schválilo navrŽený program zasedání- scHVÁLENo jednohlasně.

Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatelizápisu paní Pouperovou Pavlínu, Procházkovou
Danuši - scHVÁLENo jednohlasně.

5) Starostka obce seznámila členy zastupitelstva se Zprávou č.1oot2o13 KŘ o výsledku
hospodaření obce Uhřice (lČo oo287 857) za rok 2012. Zastupitelstvo obce obsah zprávy navědomí.

6) Starostka obce seznámila přítomné s vypracovaným Závěrečným účtem, kteý bylzveřejněnna úřední desce obce Uhřice od 15.5. do 1.6.2013. Zastupitelstvo obcé projednalo a schváliloZávěrečný Účet obce Uhřice za rok 2012 bezvýhrad - příloha č.1 - scHVÁLENo jednohlasně.

Starostka obce seznámila přítomné s Účetní mi výkazy obce zpracované k 31 '12'2012 zveřejněné naúřední desce obce Uhřice od 15'5. do 1 '62013. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obceUhřice sestavenou k31'12'2o12 - SCHVÁLENO jednohlasně.

7) Starostka obce podala informaci, že Záměr pronájmu prodejny potravin za účelem prodejepotravin, kteý zastupitelstvo obce Uhřice schválilo na veiejném zasedání 20'5.2013, byl zveřejněnna úřední desce obce Uhřice od 22-5.2013 do 8.6.2013 .Na pronájem prodejny potravin se přihlásiljediný zájemce, a to Valáškova Renata, Belgická 5, Prostějov. Zastupitelstvo obce projednalo aschválilo nájemnísmlouvu č'1t2o13 s nájemcem Valášková Renata, Belgická 5, Prostějov - přílohač.2 - scHVÁLENo jednohlasně.

8) a) Zastupitelstvo obce schvaluje podle $ 6, odst.S, písm.a) a $ 44, písm. a zákona183/2006Sb'o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)v platném znění,pořízení novéhoÚzemního plánu Uhřice' Dále v souladu s s 6, odst.1 písm.c) stavebního zákonaschvaluje Žádostobce Uhřice o pořízenínového Územního plánu Uhřice Měststkým úřadem KroměříŽ - stavebnímúřadem (úřadem územního plánování) - Žádost v příloze e.s - sóHvÁiiŇo ponontasno.

b/ určuje členy zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem nového Územního plánu Uhřicestarostku obce paní Miroslavu Bartošíkovou - SCHVÁLENO jednohlasně.

9) Zastupitelstvo obce projednalo předloŽené nabídky na opravu komínů: Posolda KroměříŽ111'382'-Kč; Kroupa Zdeněk 105.255,-Kč; Kominictví Kytňca 135.965,-Kč a schválilo realizacizakázky panem Zdeňkem Kroupou Uhřice za cenu 1o5255,-Kč (konečná cena včetně DPH) a dálepověřuje starostku obce k vyřízení objednávky - scHVÁLENo jednohlasně.

10) Zastupitelstvo obce projednalo Žádost p. Bednáře (příloha č.5) a schvaluje provedenítěchtostavebních Úprav uvedených v Žádosti (v příloze č.5) svépámocís tím, Že po skončení pracívyzvep' Bednář obecní Úřad v Uhřicích ke kontrole provedených prací- S6HVÁLENo jednohlasně.

11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2t2o13 - příloha č.4 -sCHVÁLENo jednohlasně.

12) Starostka obce znovu připomněla Účast obce na ,,Setkáníobcí Uhřice,,, která se koná15'6'2013 v Uhřicích u Vyškova. obec zajišt'uje část _ utŘani malá kopaná - hráče zajišt,uje BlaškoVladimír ml', starostka zajistila mikrobus pro 14osob za cenu cca 4.5oo,-Kč. Plánový odjezd: v 7:00hodin z Uhřic u KroměříŽe, odjezd z Uhřic u Vyškova ve 22:OO hodin.
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