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Z obecní matriky:
Vážení spoluobčané,

Přihlášení: Aleš Voda, Uhřice 100 - 29. 8. 2013

Obec Uhřice vydává 3. číslo Obecního zpravodaje za rok 2013.

Odhlášení: Lukáš Procházka, Šarlota Procházkova, Veronika
Procházkova, Milan Pušpacher – Uhřice 100, 29. 7. 2013 přihlášeni
na Jarní 570/11, Vyškov.

Začátkem července přišlo značné oteplení. 5. července 2013 kolem
13. hodiny zčernala obloha a na obec spadl přívalový déšť, který
způsobil řadu škod. Byly zaplaveny zahrady, pozemky v oblasti
Tištínského potoka a také krajnice prvního nově zrekonstruovaného
můstku na polní cestě ke Dřínovu. V této oblasti byl také nejvíce
zaplaven pozemek „Pod studénky“, které užívá Agrodružstvo
Morkovice. Déšť také poškodil chodník a část kanálu u potoka před
domem č. p. 70 paní Františky Zedníčkové.
V červenci začaly práce na školní zahradě. Byla provedena
demontáž a opravy komínů na budově bývalé školy, povrchová
úprava udírny, chodník v areálu školní zahrady a provedeny omítky
stěn garáže na traktor. Dále bylo vyměněno pletivo a natřena brána
(v areálu prodejny potravin), opravena kanalizace a chodníku před
domem č. p. 70.
Byly doplněny 4 ks chybějících dopravních značek na cyklostezce.
V sobotu 13. července se uskutečnila, v akci „Z“, brigáda na úklid a
úpravu víceúčelového hřiště na nohejbalový turnaj. Ruku k dílu
přiložili: Ludík Antonín, Novotná Marie, Novotný Ivan, Poupera
Pavel, Bartošíková M., Bartošík Jaroslav st., Pavlíková Monika
s manželem, Kvízdalský Milan se synem.
Manželé Mazánkovi provedli brigádu na pozemku "Boží muka" odstranění plevele a porostu a odklizení navezených odpadků
neukázněných spoluobčanů.

Narození: 0
Úmrtí: Alsbieta Fischerová
Jaroslav Skoupil

1. 7. 2013

7. 7. 2013

Ostatní informace:
1/ Byla zpracována firmou PIKAZ s. r. o. z Kroměříže Ing.
Štěpánem Petrem studie o provedení možných variant
kanalizace obce s vyčíslením investičních nákladů, provozních
nákladů a nákladů na zneškodnění 1m3 odpadních vod.
V případě zájmu seznámení s tímto materiálem je možno
v úřední hodiny nebo po domluvě v jiný termín na OÚ Uhřicích.
2/ Upozorňujeme majitele psů, aby si své miláčky ohlídali. Pes,
který se zdržuje na veřejném prostranství, má svou „potřebu“
– výkaly patří do papírových sáčků a ne na záhony a trávníky.
Děkujeme za pochopení.
3/ Každou středu k nám dojíždí prodejna s masem a masnými
výrobky a prodává na parkovišti u prodejny potravin v době od
12:00 do 12:15 hodin a taktéž každou středu k nám dojíždí
v době od 18:35 do 19:00 mobilní vinotéka s nabídkou vín.
Bartošíková Miroslava

Chci tímto poděkovat všem výše jmenovaným za odvedenou práci.
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2 / zprávu starostky, že 12. 8. 2013 byla zaslána obcí žádost na
Povodí Moravy o vyčištění Tištínského potoka
3/ obsah dopisu určeného zastupitelstvu od ing. Miloslavy
Šturalové - komunikace před domem č. p. 8 a 96 a obsah dopisu –
odpověď starostky – bez přípomínek
4 / vyjádření k žádosti Geocentra spol. s. r. o. Olomouc k existenci
sítí na stavební řízení „Polní cesta“
5/ připomínky v diskusi.
IV.
Souhlasí:
1/ se zpracováním dokumentace – plánu oprav a údržby na
vodojemu a vrtu firmou VEGI Kroměříž za cenu do 20000,-Kč
včetně DPH

Kulturní události z obce červenec – září 2013:
Nejvýznamnější kulturní událostí v letošním roce bylo 125. výročí
založení SDH v naší obci a zajištění oslav s tímto spojených.
V pátek 9. srpna 2013 se konala slavnostní schůze SDH za účasti
pozvaných hostů - delegací z okolních obcí a náměstka Okresního
sdružení hasičů okresu Kroměříž p. Janáska.
Za práci v SDH byla oceněna řada členů, zvláštní poděkování bylo
učiněno p. Františku Brablíkovi, za jeho dlouholetou záslužnou
činnost v SDH, který se bohužel těchto oslav nemohl již zúčastnit
z vážných zdravotních důvodů.
V sobotu 17. července 2013 odpoledne se konal tradiční hasičský
výlet s bohatým kulturním programem – přehlídka historického
koňského spřežení, vystoupení mažoretek, k tanci a poslechu hrála
a zpívala dechová kapela “Zdounečanka“ a skupina „TRIP“.
Bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola. Akce probíhala za
krásného letního počasí až do nočních hodin za účasti místních
obyvatel, občanů a sborů SDH z okolních obcí.

Byly provedeny návštěvy seniorů v domácnostech při dožití
významného životního jubilea s předáním dárkových balíčků:
-

Navrátil Vít, Uhřice 94

-

Plšková Věra, Uhřice 82

-

Sedlačíková Božena, Uhřice 19

V sobotu 24. 8. 2013 proběhl pod záštitou mikroregionu turnaj
v nohejbalu, bylo přihlášeno 8 tříčlenných družstev. Obec
Uhřice zajištovala prodej občerstvení. Věcné dary pro soutěžící
hradil mikroregion.
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Výsledky soutěže:
1. místo OBEC Pačlavice
2. místo OBEC Pačlavice
3. místo OBEC Počenice
4. místo OBEC Počenice
5. místo OBEC UHŘICE
6. místo OBEC Dřínov
7. místo Město Morkovice
8. místo Městys Litenčice

II.
S c h v á l i l o:
1/ navržený program schůze
2/ ověřovatele zápisu paní Procházkovou Danuši a Pouperovou
Pavlínu

V sobotu 7. září 2013 uskutečnilo SDH Uhřice turnaj v malé
kopané. Tohoto turnaje se zúčastnily muži i družstva žen z okolních
obcí. Utkání žen jako tradičně přilákala největšího zájmu diváků a
celý turnaj se odehrál pod rouškou dobré atmosféry – kdo chtěl přišel a dobře se bavil.

V sobotu 14. září se v okolní obci Dřínově konal 1. ročník soutěže
„Her bez hranic“. Této soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev,
mezi kterými bylo i družstvo Uhřic ve složení: Danuše
Procházková, Aneta Novotná, Kateřina Novotná, Vladimír Blaško
ml. a pomohli kluci z Morkovic - Josef Roháč a Petr Hušek.
Přestože počasí na tuto akci zpočátku nevypadalo dobře, půl
hodiny před začátkem soutěží přestalo pršet a akce se nakonec
velmi zdařila.

3/ dodatek č. 1 smlouvy č. O/0073/2010/DOP o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou
dopravou4 / rozpočtové opatření č. 3 / 2013 5/ kácení 4 ks stromů
na p. č. 24/1 – jedná se obvody ve výšce 130 cm nad zemí: třešeň
120 cm, smrk č. 1 78 cm, smrk č. 2 88 cm, smrk č. 3 99 cmprovedení kácení p. Stanislavem Juřenou, Uhřice 20, prodej dřeva
za cenu 700,-Kč s tím, že obec provede náhradní výsadbu 4 ks
zakrslých jehličnanů do termínu 30. 4. 2014
5 / vykácení 4 ks smrčků - obvod 30 cm ve výšce 130 cm nad zemí,
1 ks jabloně obvod 65 cm a 1 ks lípy obvod 76 cm, ořezání větví
ořechů nad střechou budovy WC- brigáda 19. 10. 2013, účastníkovi
brigády prodej dřeva 300,-Kč/m3, stanovena náhradní výsadba
obcí 6 ks ovocných stromů na p. č. 1341 do 30. 4. 2013
III.
Vzalo na vědomí:

Společenská rubrika III. čtvrtletí
Obec Uhřice uskutečnila v tomto období 2 veřejná zasedání
obecního zastupitelstva s průměrnou účastí 66 % účastí zastupitelů
a za přítomnosti 5 občanů na jednom zasedání.
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1/ informaci starostky – vyúčtování akce 5. ročníku turnaje
v nohejbalu: příjmy startovné 700,-Kč, prodej občerstvení 1055,-Kč
, výdaje občerstvení 1924,-Kč, 30 ks občerstvení bezplatně
poskytnuto pro hráče
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Přijatá usnesení z veřejných zasedání:
U s n e s e n í č. 32 / 2013
Zastupitelstvo obce Uhřice
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Uhřice, konaného 24. 9.
2013 v 18 hodin ve spodním sálu budovy školy Uhřicích

Účast dle prezenční listiny- 6 členů zastupitelstva, 6 občanů

U s n e s e n í č. 31 / 2013

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Uhřice, konaného 31. 7.
2013 v 18 hodin ve spodním sálu budovy školy Uhřicích

Zastupitelstvo obce na svém zasedání
I.
P r o j e d n a l o:
1/ kontrolu plnění úkolů přijatých usnesení č. 31 ze dne 31. 7. 2013
2/ dodatek č. 1 smlouvy č. O/0073/2010/DOP o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle
zákona č. 111/1994 Sb.
3/ rozpočtové opatření č. 3/2013

Účast dle prezenční listiny- 6 členů zastupitelstva, 4 občané
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
I.
P r o j e d n a l o:
1/ kontrolu plnění úkolů přijatých usnesení č. 30 ze dne 10. 6. 2013
2/ smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 1246 včetně příloh
společnosti E. O. N

4/ stav 4 ks stromů na p. č. 24/1
3/ odkup p. č. 1212 / 2 od p. Zdeňka Kroupy, Uhřice č. 35
5/ vykácení 4 ks smrčků – obvod 30 cm ve výšce 130 cm nad zemí,
1 ks jabloně obvod 65 cm a 1 ks lípy obvod 76 cm před budovu OÚ
a brigádu na úklid pozemku

4/ omítnutí garáže na traktor, přístavby komínu na budově Lorenc a
zhotovení 2 ks dvířek na půdě

6/ zpracování dokumentace – plánu oprav a údržby na vodojemu a
vrtu potřebné k provozu vodovodu

5/ zakoupení věcného daru do tomboly ke 125. výročí oslav
založení SDH

7/ diskusi

6/ pořádání 5. Ročníku turnaje v nohejbalu pod záštitou
mikroregionu v sobotu 24. 8. 2013
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II.
S c h v á l i l o:
1/ navržený program schůze
2/ ověřovatele zápisu paní Novotnou Marii a p. Blaška Lukáše
3/ Smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 1246 včetně příloh
společnosti E. O. N
4 / odkup parcely p. č. 1212 / 2 rozměr 271 m2 od p. Zdeňka
Kroupy, Uhřice č. 35 za cenu 8,-Kč / m2 s tím, že obec uhradí
veškeré poplatky spojené s odkupem tohoto pozemku
5/ provedení omítky garáže, přístavba komínu Lorenca a zhotovení
2 ks dvířek za cenu do 25000,-Kč včetně DPH a s tím, že garáž
bude zamítnutá do termínu 17. 8. 2013
6 / zakoupení věcného daru do tomboly ke 125. výročí založení
spolku v obci do ceny 1500,-Kč
7/ pořádání 5. ročníku turnaje v nohejbalu pod záštitou
mikroregionu 24. 8. 2013
8/ měsíční pracovní fond p. Bohuslava Vladimíra maximálně 30
hodin měsíčně
III.

3/ zprávu starostky obce o provedených opravách v areálu školy:
oprava komínů 100000,-Kč, materiál oprava udírny 4078,-Kč,
dlažba pod pergolou 18513,-Kč, dlažba chodník od pergoly k bráně
15709,-Kč – uhrazeno k dnešnímu dni. Zadáno výměna brány
vedle Lorenca p. J. Kupkovi za cenu cca 16000,-Kč
4 / informaci starostky obce o uzavření smlouvy mezi obcí a
veřejně prospěšnou společností Energie pod kontrolou za účelem
snížení nákladů vynaložených na energie obce
5/ diskusi – připomínka p. Lechnera, před domem č. p. 8 se
propadají místa, kde byly v minulosti uzávěry domovních přípojek odpověď místostarosty, že se na to starostka místostarosta přijdou
podívat.
IV.
Pověřuje:
1/ starostku obce k zakoupení věcného daru do tomboly – oslavy
125. výročí založení SDH v obci
V.
Souhlasí:
1/ s uzavřením smlouvy mezi obcí a veřejně prospěšnou
společností Energie pod kontrolou

Vzalo na vědomí:
1/ oznámení společnosti MOPRE- kácení 1 ks ořechu na p. č. 1246
a keřů cca 40 m2 z důvodu připojení el. energie k domu č. p. 33
2 / zprávu předsedy kontrolního výboru paní Novotné Marie
z činnosti kontrolního výboru
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