Uhřický zpravodaj
Z'vydání nols 2013'
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VáŽení spoluobčané,

obecnÍho zprauodaje za
clostává se Vám do rukou druhé vydání
rok2013,vekterémVásseznámímesnejdůleŽitéjšímiudálostmi'
|etošního
a kultumím děnim v obci za ll' čtvrtletí
spoůeenst<ým
roku.

zísl<at dotaci na
Z důvodu, Že se v letošním roce nepodařilo
zastupitelsfuo obce
hřbitova'
u
l<říŽe
restaurování kombinovaného
z vlastních
financovat
celou
akci
tuto
,ornojro, Že nebudeme
jsme se
Zaměřily
p'".ir"jr,,i a letos tuto akci nebucleme realizovat'
zahrady'
iaději na opravy školy a areálu školní
prode-jny potravin v obci'
Podařilo se najít zájemce na provozování
slečnou Valáškovou
se
oBEC Uhřice uzavřela nájemní smlouvu
potravin v obci'
prodeje
účelem
za
Ř**tou, Belgická, Prostějov
přinášelo
práii nv.'r,"*-.i, aby zajištění prodeje potravin-vobci Vám
potravin
nákupu
a zbavilo nás staiostí se zajišťováním
"pot<o1enost

mimo obec.

firmy Arvita-P
Byla zpracována projektová dokumentace od
Biokoridoru na
al<ce
otrot<ovice za částku 65'340,-Kč na realizaci
v roce 2014
realizovat
měla
se
by
akce
ň.e. r+or, 1480,1532.Tato
o kterou jsme v květnu
dotaci'
získá
ni
na
obec
Že
předpokladu,
za
letoŠnÍhoroku zaŽádali.

od1.5.20'l3mámevobcipracovníkanaveřejněprospěšnépráce

na 4 hodiny denně. Měli
nanÍ Bohuslavovou AneŽků, která pracuje
pracovní místa na
naiři
r'.u pozuouuek na Úřadu práce celkem
naplnit'
se'nám'nepodařilo
Toto
p-ru*uni úvazek 4 hodiny áenrró'
dohocly o provedené
na
inýpomocí
příleŽitosiných
proto vyuzivame
trávy a Ůklid
pra.u, uuy se podařilo zajištbvat především sečerri
veřejnýcl'r prostranstvi'

zacláno zhotovení studie
lng. Štěpánovi z Íirmy PIKAZ s'r'o' bylo
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rozboru pořizovacích nál<ladů a provozních nákladů plánované
kanalizace a ěistír,ny odpadních Vod obce, coŽ bylo sclrváleno
Zastupitelstvem obce na konci loňského roku.

Uskuteěnily ss brigády v akci ,,Z", za kteró tímto diěltuji:
SDH Uhřice - opiava kanálu před hasičkou zbrojnicí: Řezáě Tomáš,
Červenka Radim, Poupera oldřiclr, Poupera Pavel, Čuba Petr,
Kroupa Vladan a ŠmehlíkAntonÍn

-

zajištěnívýsadby stromů a

-

úklid

-

keřťr: Zedniček Jaromír,
Zedníěková Eva, Bar1ošík Jaroslav st'

skládky" na BoŽí muce'' - Mazánek VratisÍav,
',černé
Mazánková Marie, Bartošíl< Jaroslav st.

rozvoz zenriny a terénníúpravy na veřejném prostranství:
Mazánel< V., Mazánková M', Bar1oŠíkJ'st, Bartošík J. ml',
Večerka Jan.

Financování akaí ve Z'čúvntletí20'[3:
Firma HýŽa KroměříŽ - poloŽení kobercŮ ve 2 kancelářích oÚ
14.685'- Kč.
Malování vstupní chodby na oÚ Markéta LaŽová 5.983,. Kě'

oprava nábytl<u a sl<říně oÚ

-

fa Břečka Tištín13.000,- Kč.

Coufalík František zemní práce u cyl(lostezky a terénníÚpravy veř'
prostranství 1 6'698,- Kě
a poloŽení panelŮ a oprava cesty v ,,Ulici" 13'000,_ Kó.
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Byly provedeny návštěvy seniorů v domácnostech při doŽiti
význarrrného ŽivotnÍho jubilea s pi'edáním dárkových baliěků:

'
-

Eva Červerrl<ová, Uhřice B0 * v lednu 2013 * nebylo urledeno
v 1. vydání zpravodaje, tÍmto se omloutváme
Marie oukatová, l.Jhi'ice

'1

5

Kroupová Zdeňka' Uhřice BB
Juřena Stanislav, Uhťice 20

30'dubna usl<utečnila olrec pro ol:čairy tradičnípálení čarodějnic
na šl<olníZahradě' Tato lidová zvyklost se ke spol<ojenosÍi
zúčastněných velmi vydařila a proběhla za pěkného jarního
počasÍ.Účast občanŮ a détíbyla proto docela veliká.

": 1'-

.&'

:š
'-

š.
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V sobotu 1. června se konal Dětský den. Tody nám počasi příliš
nepřálo, přesto přišlo několik détís rodíči.Pro děti bylo k jejich
svátku připraveno občerstvení a nějaké sladkosti.
15' června 2013 proběhlo tradičníseikání obcí nesoucí název
Uhrice. Leto$ se tato akce uskutečnila v obci Uhřice u Vyškova.
Dovolujeme si napsat pár věi o tóchto Uhřicích. Obec se nachází
23 km od našívesnice, poblíŽ městeěl<a Bučovic' Žije zde 23B
obyvatel. 0bec i'Ídísedmič|ennézastupitelstvo. Starostu obce
vykonává lng, Jaromír Handl, l<teryi tuto funkci vykonává
neuvolněně' V obci se nachází prodejna potravin, pohostinství,
budova obecního úřadu, poŽární zbrojnice a dva rybníky'
Chloubou obce je pěl<nó erekonstruovaný sportovní areál.

Počasíse velmi vydařilo. SoutěŽilo se jako obvykle v maló
kopané a poŽárním útoku s historickou stříkačkou. Všechny
Stránka 5 z 15
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souiěŽe proběhly v ltlidu a ve sportovním duchu' Byl zajišiěn
bohatý program: soutěže pro dětl, košty vín a v závěru
diskotéka, Po celý den lrylo zajišténo bohaté občerstveni. PřÍští
rok se bude tato akce konat v Uhřicích u Prachatic.
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s$ídsíď
v našíohci alačana, který člnítu nejwšIecktile/ší
ěinnost, kterow je bezplatnó dárcavství kwe' ,!e to pan
llausckwitz Davld, tlkřice ,Í5, který v letošnírw roce dasáh!
již 6a. darování krve. Děklcljeme rnu tauta césťod,za jeho
činnast a přeJeme da dalšíck let kadně edraví'
lVlárne

V obcí Uhřice se uskutečnily v tomto obdobi 3' veřejná zasedání
obecního zastupitelstva s prťlměrnou účastí66% Účastí zastupitelů
a za přítomnosti 5 občanůnajednom ze zasedání'

Př!!atá qsneqení e Ygřeí&ých
TasgdÉ.r'[l

Zastupitelstvo ohce Llhříae

llJ9riBsenÍ č.2&/2s,!3
z veřejného zasedáni Zastupiteistva obce Uhi1ce, konanóho

18'4'2aft v

1B hodín ve spodním sálu budovy šl<oly Uhřicích

Účast dle prezenění listiny- 5 ČlenůzastLtpitelsfua, 5 občanů
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
t.

Fro,i ednala:
'll

problematiku VPP a zajištěrrísečenÍtrévy v obci

2l pořádání akce ,,Pálení čarodějnic,,30'4.20J3- zastupitelsfuo
se
sejde ještě 26.4'2013 v JB hodin na oÚ k domtuvení zajištěnÍ

akce
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3/

vybudování akce ,,Biokoridoru na p.ě. 1461,1480,1532

4/ opravu panelové cesty u rodinného domu č.p.56 a kanálu u

budovy hasiČsl<ézbrojnice

5/ spisový a

sl<artaění řád obce

6/ diskusi _ Zastupitelstvo se sejde 26.4.2013 v 19 hodin před

domem Lechnerů č.p.8
ohledně domluvení postupu opÍavy l(omunikací
W,

5chirá!i!o:
1/

ověřovatele zápisu Pavlínu Pouperovou a paní Danuši

Procházl<ovou

2l navňený program schůze včetně doplnění v bodu č.7 o text
p.i.1461

3/ pořádání akce,,Pálení čarodějnic" 30.4.2013 v 18 hodin na

školním dvoře s občerstvením ve stejném rozsahu jako v loňsl<ém
roce - špel<áčky,chleba a limonáda pro děti Zdarma, pro dospělé
zdarma špekáčky a chleba.
4/ vybudováni al<ce Biokoridoru na p.č.1461 ,1480 a 1532 v roce
2014 za předpokladu, Že obec získá na tuto akci dotaci minimálně

ve výši 90 %, vypracování projektové dokumentace a uhrazení
projektového manažera na tuto akci s náklady cca 120.000'-Kč'
podánívýpovědí nájemní tmlouvy s AgrodruŽstvem Morkovice na
parcelu p.č. 14B0,1532 k 30'9.2013 dohodou
5 / provedení opravy panelové cesty u rodinného domu ě.p. 56nadzvednutí, podsyp, Vyrovnání panelŮ a zbudování kanálu - cena

cca 13.000,-Kč, opravu kaná|u u budovy hasičské zbrojnice

-
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l*
plovedenívýkopových plací míStnímihasiči v akci ,,Z", potřebrrý
instalační materiál uhradí obec
6/ nový spisový a skartační-řád obce v souvislosti se změnami
Zákonů a vyhlášek o archivnictví ě.16712012' Úplné znění zákona
i.329l2012 a vyhláškou č.25912012 Sb., kteý v plném znění
nahrazuje stávající platný od 1'4'2012
xtt.

Sog/ft/así;
1/ s přijetím do pracovního poměru na VPP paní Bohuslavovou
AneŽku od 1.5,13 do31'12.13 a pana Radovana Štětinuod

1'5'2013 do 31,7 '2o13 na dohodu o provedené práci s moŽností
zapojení občanůobce do sečenína dohodu o provedené práci od
1.5.2013 do 31.10.2013

iV,

Vzalg na védarraí:
1/ iníormaci starostky o podání Žádosti na sUS KroměříŽ- opravení
cesty k cyl<lostezce p.ě. 1 330 a opravení cesty lll433 zaÍáél<a u
autobusové zastávky

2/ informaci o zaslarrých podmínkách Úřadem práce - výše dotace
na 1 pracovníka aŽ do výše '15.000'_Kč (včetně soc. a zdr, pojištění)
s dobou maximálně 1 roku
3/ informaci starostky o provedení a dol<ončenívýměny oken
v budově školy, poloŽení koberců v kancelářích oÚ firmou HýŽa,

4l

konání akce ,,setkání Uhřic" 15.6'2013 v Uhřicích u Vyškova
\t,

uk!áďát :
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1/ starostce zajištění špel<áčkůa chleba a místostarostovi
zajištění piva a nápojů na akci ,'Pálení čarodějnic" , která se
uskuteční30.4'2013 v 1B hodin

ZastulpíteÍstvo ohce LJhřice

[.lsnesení č' 29 12013
z veřejného Zasedání Zastupitelstva obce Uhřice, l<onaného

20'5.2013 v 1B hodin ve spodním sálu

br-rdovy

školy Uhřicích

Účast dle prezenění listiny - 7 clenŮ zastupitelstva, 5 občanťt
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
t.

Fr

o

jeďn

a l a:

1/ předloŽené nabídky na zpracování projektové dokumentace na
akci Biokoridor
2/ Smlouvu o výpŮjčce na lil<vidaci a třídění odpadu s Íirmou

EKOKOM

3/zveřejnéní záměru na pronájem prodejny potravin
4/ problematiku zaměstnanosti osob v obci - sečenítrávy
5/

opravu komunikace před domem č'p.B a č'p.96

6/ realizaci akce ,,Dětsltý den"

_ '1 .6'2013

7l paiízeni moravské vlajky
B/

diskusi
stránka í.0 z
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Schválila:
1/

ověřovatele zápisu Marii Novotnou a Danu Blaškovou

2l navrŽený program schůZe včetně doplnění v bodu 12a)
Projednání a schválení geometrického zaměření /odkup pozemku
121211

-zména

3l

zadání zpracování projektové dokumentace Íirmě ARV|TA P
otrokovice za cenu 65.340'-Kč' projektového manaŽera lng. Pavla
Radu z Ťirmy MAS Východní $lovácko Za cenu 20.000,- Kč'
4/ Smlouvu o výpůjčcena lil<vidaci a tříclěni odpadu s firmou

EKOKOM

5 / zveřejnění záměru pronájmu prodejny potravin

prodeje potravin od 1.7.2013

v obci za Účelem

6/ p.ŠtétinoviRadovanu- dohoda o proveclené práci ÚdrŽba veřejné
zeleně v obci- odpracování maxÍmáIné 60 hodin měsíčně, p.
Mazánkovi Vratis|avovi * dohoda o provedené práci na sečení
malotraktorem odpracování maximálně 40 hodin měsíčně
7/ provedení opravy komunikace před domem č.p. B a ě,p.96

panem Janem Lechnerem bezfinančníspoluÚčasii obce

8/ vyhodnocení cenových nabídek na opravu komínůbývalé školy

bude provedeno na příštímveřejném zasedání

9/ realizace akce ,,Dětský den" 1.6.2013 ve 13 hodin na školní
zahradě ve stejném rozsahu a provedeníjako v roce 2012_
bezplatné občerstvení a Věcné dary pro děti ve výši cca 1 '500,-Kč,
prodej občersfuení pro dospělé
'10/

pořízenímoravské vlajl<y za cenu cca 1'200,-Kč
Stránka L]. z L6
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nesckválil@

:

'ii opravu komunil<ace před domem č.p.B a Ó.p.96 na základě
Žádosti p.Lechnera Jana za finančníspoluúčastiobce
!v.

1/zaÍa na védorrlí:
'll informaci starostky o oslovení stavebních firem na opravu komínŮ
bývalé budovy školy za účelemzískání cenových nabídek
2l infarmaci starosÍky,Že p. Kroupa Zdeněk odmítá prodat část
parcely 1211l1 _ vjezd na Beránel<, z toho důvodu se při jednání
s lng. Sedláčkem 20.5.13 nechalo geometricky zaměřit jen
p'c.1212l1 / kolem Třetáku/

_

50 cm od oplocení

3/ informaci starostky, Že 9.5' a 1o.5.13 proběhla jednáníohlednó
špatnéhostavu cyklostezky- byla podána reklamace

4/ informaci starosÍky o vyúčtováníal<ce ,,Pálení čarodějnic', konané
30.4'2013 -příjmy 2580,_l<ě, výdaje 5.211,-Kč, zůstatel< zboŽí za

1.305'-Kč' poskytnutí bezplatného občerstvení pro občany 1 '326,_

Kč

1/.

Favěřuje

:

1/ starostku obce k podání Žádosti na získání dotace do 31'5.2013 reaÍizace akce Biol<oridor

w.

souh!así:
7/

s provedením geometrického zaměření parcely p.č.1212l'l (kolem

Třeťáku) 50 cm od oplocení firmou lng. Sedláčkem
Stránka 12 z
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Zastupitelstvo ohce LJlařioe
{..[

s n es e

ní č. 30/20'!3

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Uhřice' l<onaného
10.6.2013 V 18 hodin ve spodním sálu budovy školy Uhřicích

Úiast dle prezenčnÍlistiny- 5 členůzastupitelstva, 5 občanů'
Zastupitelstvo obce na svém zasedání

Froj e

t,
ď

n a xo:

1t Závěrečný účetobce Uhřice za rok2012

2

Smlouvu o výpůjěce na likvidaci a třídění odpadu s firmou

EKOKOM

3/ pronájem podejny potravin
4/ problemaiiku Zpracování nového územnÍhoplánu Uhřice

5l předloŽené nabídky na opravu komínů'Posolda KroměříŽ
1 1 1 .32B,-Kě, Kroupa Zdeněk 105'255,-Kč a Komitrictví Kyilica

135'965'](č
6/ Žádost lng, Zdeňka Bednáře c.p' 60 - stavební úpravy pozenrek
vjezd do garáŽe
7/

zajištěnÍ účastina

al<ci ,,Setkání

Uhřic"

15.6.2013
B/

diskusi
NL

Scfutzálito:
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Uhřice u Vyškova

P*
1/

ověřovateli zápisu Pavlinu Pouperovou a Danuši Procházkovou

2l navrŽený program schůze

3l

Závěreěný účetobce Uhřice za rok 2012 zveřejněný na úřední
'
desce od 15'5. do 1'6.2a13' bez výhrad.
4/ úČetnízávěrku obce Uhřice sestavenou

k31j2'2012

5 / Nájemní smlouvu č,.112013 na plonájem prodejny potravin se
slečnou Valášl<ovou Renatou' Belgická 5' 796 01 Prostějov, záměr
pronájmu byl schválen na veřejném zasedání 20'5.'l3 a zveřejněn
na úřednídesce od 22'5' do 8.6.2013

6/

a ) podle $ 6, odst'S písm,a ) a $ 44 písm' azákona 183/2006
sb. o územním plánovánÍ a stavebním řádu (stavební zákon)

V platnóm znění, pořízení nového Územního plánu Uhřice. Dále

zákona Žádost obce
Uhřice o pořízení nového Územního plánu Uhřice Městským
úřadem KroméříŽ-stavebním Úřadem (úřadem územního plánovánÍ

v souladu s $ 6, ost'1 písm.c) stavebního

)

b ) určuje členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem
nového Územního plánu Uhřice starostku obce paní Miroslavu
Bartošíkovou

7l

realizaci zakázky opravy komínůbývalé budovy školy Íirmou
Kroupa Zdeněl< Uhřice 35 za cenu 100'000'-Kč (cena včetně DPH)

- stavební úpravy na
pozemku obecním pozemku vjezd do garáŽe * práce budou
provedeny svépomoci
8/ Žádost p. lng' Zdeňka Bednáře č.p. 60

9/ rozpoětové opatření é.2 12013 _ celkové příjmy 6.100'-

celkové výdaje 6.1 00'-Kč/
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Kč'

10/ poskytnutí dárl<ového balíčkuv hodnotě 500,-kČ p" Davidu
Hauschwitzovi (60 darování krve)

11l nerealizování restaurování kombinovaného kříŽe u hřbitova
z vlastních prostředků z důvodu nezÍsl(ání dotace
!M.

\/zalo na vědamí:
1/ seznámení starostkou se Zpnávou ó.100 / 2013 KŘ o r4isledku
hospodaření obce UuŘlcE / lČo 0028785-íI za rok2012

i

informaci starostky, Že obec v letošním roce nezískala dotaci na
resiaurování kombinovaného kříŽe u hřbitova

2

3/ informaci starostl<y _ vyúětování akce ,,Dětský den'' - Příjmy
2,B45,-l<č, výdaje 5'B01,_Kč, zůstatek z al<ce 30,4.2013 1.305,-Kč,
bezplatné oběorstvení pro děti 1.836,-Kč, zůstatek zbaŽí 2'425,-Í{č,
4/ informaci starostky, Že p. Štětina Radovan ul<ončil s obcí
pracovní poměr plynoucí z dohody o provedené práce l< 20'5.13,
místo něj pracuje za stejných podmínek, maximálně 60 hodin

měsíčně'p' Bohuslav Vladimír

5 / nabídku veřejně prospěšné spoleěnosti Energie pod l<ontrolou

pro obce a města

^uY:,
r@veru.tre:
1/ starostku obce k vyřízení objednávl<y s p. Kroupu Zcíeňkem_
oprava komínůbývalé budovy šl<oly
l< vyřízení odstoupení od smlouvy s restaurátory
p. Jakubem Gajdou a lng, Šimkem ondřejem - restaurování
kombinovaného kříŽe u hřbitova

2/ starostku obce

Stránka
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wffin
z obecní maťiky dulren

_

červen 2013:

ilarození: Matyáš Ludík, Ulrřice 89, narczeni 13.5.2aI3
odh1ášenÍ: Miroslav

n

Laž4 Uhřice 85' odstěliováni L9'6'2013

KaŽdou střěalu k mánn do.!íždía prodává ťíaÍlerk@víštř u proďe.lny
potnavin pojízdná prodejna s ť'nasem a ťnasnýffiii qýrohlty v době od
12:Ús do't2:'!s hodín a taí<téžmobilmí'vímotól<a s rrabídltou vÍn v době
od 18:35 ďo {$l00,

E

SDl'{ Uhřice poíÉdáv sobotu 7. září 2013 v areálu školnízahrad turnaj
v malé koponó _ muŽi iŽeny, Bude zajištěnn občersfuení'Přijd'te
povzbuzovat sVé známé.
Na podzim plánuje obec opěi uspořádat Iampionový průvod s posezením
u Lorenca a setkání seniorů'
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