Zápis č,.31 zveřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného
dne 3í .7.2013 v budově školy v 18:00 hodin

Proqram:

1|Zahfiení a úvod
2) Schválení programu veřejného zasedání
3) Schválení nebo určenízapisovatele zápisu
4) Schválení ověřovateIů zápisu
5) Kontrola úkolůz minutého veřejného zasedání
6) Projedn ání a schvátení smlouvy se

společnostíEoN a o zřízení věcného břemene

7) Projedn ánÍ aschválení odkupu pozemku é.p. 121212 od pana Kroupy Zdeňka
8) Zpráva o

činnosti předsedů finančníhoa kontrolního výboru

9) opravy objektů v areálu bývalé školy
10) Příspěvek do tomboly 125.výročíoslav SDH
11) Energie pod kontrolou
12) Pořádání 5. roěníku turnaje nohejbalu
13) Různé
14) lnformace z dění v obci

15) Diskuse
16| Závér
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'1) Starostka obce zahájila veřejné zasedání v

'18:00 hodin, přivítala přítomné - Účast dle přiloŽené

prezenčnílistiny a prohlásila zasedání za usnášení schopné.

Y

2)

Zastupitelstvo obce schválilo navžený program zasedání- SCHVÁLENO jednohlasně.

3)

Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4)

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu paní Novotnou Marii a Blaška Lukáše ScHVÁLENo jednohlasně.

5)

Starostka obce seznámila s přijatým usnesením č.30 z 10.6'2013.
Kontrolou bylo zjištěno:
Zádost pořízení nového územníhoplánu Uhřice na Městský úřad KroměříŽ - splněno
15.7 '2013 datovou schránkou lD 146237684
objednávka na opravu komínů splněna 20.6.2013
odstoupeníod SoD - restaurování kombinovaného kříŽe u hřbitova - Gajda Jakub a Šimek
ondřej z důvodu nezískání dotace na tuto akci v letošnímroce splněno 11.6.2013 - zasláno
poštou doporučeně.

6)

Starostka obce podalazprávu o oznámeníspolečnosti MOPRE - kácení '1 ks ořechů na
p.č,.1246 a keřů cca 4Om2 z důvodu připojení elektrické energie k domu č.p.33 (chata pod Křéby)
- zastupitelstvo toto bere na vědomí. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o
zřízenívěcného břemene na p.č. 1246 vč,etně příloh společnosti EoN) - příloha č.1 ' scHVÁLENo jednohlasně.

7)

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkup parcely p.č.1212t2 rozměr 271m2 od p.Zdeňka
Kroupy, Uhřice č'35,za cenu 8,- kč lm2 s tím , Že obec uhradíveškerépoplatky spojené
s tímto odkupem pozemku - scHVÁLENo jednohlasně.

8)

Byla podánazpráva předsedy kontrolního výboru paní Novotné Marie (z důvodu pracovní
neschopnosti paní Blaškové bude podána zpráva finančníhovýboru, aŽ bude přítomna) zastupitelstvo bere obsah této zprávy na vědomí.

9)

Starostka obce podala informaci o provedených opravách v areálu školy:

-

-

oprava komínů100'000,-Kč; materiál udírna 4.078'-Kč; dlaŽba pod pergolou 18.513,-Kč;
dlaŽba chodník od pergoly k bráně (vstup do dvora) 15.709,-Kč - toto je k dnešnímudni
uhrazeno. Dále je zadáno výměna brány vedle I orenca p.Kupkovi J. za cenu 16.000,-Kč zastupitelstvo bere toto na vědomí bez připomínek.
Zastupitelstvo obce projednalo záleŽitost omítky objektu garáže traktor, zhotovení přístavby
komínu na budově LoRENc (1,5m) a zhotovení 2 ks dvířek na pŮdě a schvaluje provedení
těchto oprav panem Zdeňkem Kroupou v případě, Že cena nepřekročíčástku25.000,-Kč
včetně DPH a garáž zaomítá před hasičským výletem - SCHVÁLENO jednohlasně'

10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupenívěcného daru do tomboly ke 125.výročí

oslav SDH v obci do výše 1.500,- Kč a pověřuje starostku obce k jeho zakoupeníScHVÁLENo jednohlasně.

11) Starostka obce poda|a informaci, Že uzavřela smlouvu mezi obcí a veřejně prospěšnou

společností Energie pod kontrolou za účelemsníŽenínákladů vynaloŽených na energie obce a
seznámila s obsahem této smlouvy. Zastupitelstvo toto bere na vědomí a souhlasí s uzavřením
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12) Zastupitelstvo obce
projednalo-a schválilo
pořádání 5 rocníku
turnaje v nohejbalu pod
záštitou
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16) Závěr

Starostka obce poděk
ovala zaÚčast a ukončila
veřejné zasedání v ,t9:4O

ověřili: Maríe Novotná
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Zapsal: Antonín-Ludík
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