Zápis č. 33 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného
dne 12.11.2013 v budově budovy školy v 18:00 hodin

Proqram:

1)Zahájení a úvod
2)

Schválení programu veřejného zasedání

3)

Schválení nebo určenízapisovatele zápisu

4) SchválenÍ ověřovatelů
5) Seznámení s
6)

zápisu

vypracovanou studií kanatizací, účastlng. Štěpána z firmy PlKAz

Diskuze k bodu

7) Kontrola plnění

5.

usnesení č.3212013 ze dne 24.9.2013

8) Pozemek č.p.135 (vlastník Kopečkovi)

- projednání možností odkupu

9) Projednání a schválení záměru výměru pozemků obce
Jarky J. p.č.714

Uhřice 126112,126212, p.č.21 a

p.

í0) Projednání a schválení záměru úklidu pozemku s moŽností odprodeje dřeva na p.č. 1214 a
p.č.1209
11)

SmlouvazřÍzeni věcného břemene se spoleěností JMP Net s.r.o. na p.č. 98, 99, 10í'

12)

Arbor servis s'r.o. - SoD pro vytvoření grafického díla

13)

Vánočnívýzdoba _ strom

M)Zápis do kroniky zarok2012
15) lnformace z dění v obci

í6) Diskuze k bodu
17|

7_15

Závér
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1)

Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin, přivítala přítomné,
prohlásila zasedáníza usnášení schopné - účastdle přiloŽené prezenčnílistiny.

2) Zastupitelstvo schválilo navrŽený program

zasedání- SCHVÁLENo jednohlasně.

3) Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu: paní Marii Novotnou a pana Lukáše

sCHVÁLENo jednohlasně.

Blaška -

5)

Starostka obce seznámila s Vypracovanou studií kanalizace obce od tng. Štěpánazfirmy PIKAZ
- investičnía provozní náklady jednotlivých variant kanalizací a místostarosta p. Ludík podal
doplňujícítechnickéÚdaje k jednotlivým variantám. Poté vystoupil lng. Štěpán k podrobnějšímu
vysvětlen í dané problematiky.

6)

Diskuse k bodu 5. občanése ptali při výkladu lng. Štěpána na provedeníjednotlivých variant
kanalizací'

Zastupitelstvo obce schválilo ukončenízasedání po bod 6' včetně. Program od bodu 7 až 16 bude
zaťazen do příštíhozasedání, které se uskuteční20.11.2013 v 18:00 hodin - SCHVÁLENO
jednohlasně.
Starostka obce poděkovalaza účasta ukončila veřejné zasedáníve 20:30 hod.

Zapsal Antonín Ludík

ověřili: Marie Novotná a Lukáš Blaško
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