
1) Starostka obce zahájila veřejné zasedánízastupitelstva obce v 18.00 hodin, přivítala přítomné,
prohlásila zasedáníza usnášeníschopné - účast dle přiloŽené prezenční listiny.

2) Zastupitelstvo schválilo navžený program zasedání i se záměnou bodů 7 a 14 - scHVÁLENo
jednohlasně.

3) Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu: paní Blaškovou Danu a paní Pouperovou
Pavlínu - SCHVÁLENo jednohlasně'

5) Byl splněn bod - sepsání kupní smlouvy a podání na KÚ KroměříŽ - odkup p'č'1212t2 od pana
Zdeňka Kroupy, Uhřice č.35 - usnesení č.31 z 31.7. Provedeno 11 .11.2013 u JUDr. Havlíčkové

Usnesení č. 32 z 24.9'2013:
-Provedeno oznámení na KÚ Zlín schválenídodatku č'1 smlouvy č.0/0073t2o10/DoP o
poskytnutífinančního příspěvku na dopravní obsluŽnost. Bude moŽná ještě změna z důvodu, Že
většina obcí Zlínského kraje navýšení příspěvku neakceptovala, bude o tomto jednat
zastupitelstvo Zl ínského kraje.

-Je jižzpracována dokumentace plánu oprav a údžby na vodojemu a vrtu firmou VEG| KroměříŽ
za cenu 20'000,-Kč'

6) Starostka podala informaci kolem záleŽitosti p.č'135 o výměře 2Om2, kterou je vlastníkem z 1t3
p. Kopeček Jan a ze 2l3 paní Kopečková BoŽena a obsahem dopisu ze dne 18'9.'t 3 - příloha č.1 '
Dle osobního jednání s paní Kopečkovou na oÚ 19.10'2013 poŽadují cca 100,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce projednalo problematiku p.č.135, jejíŽ vlastníkem je z 113 je p.Kopeček Jan
a ze 2l3 Kopečková BoŽena a schvaluje odkup 20 m2 za částku 2.ooo,-Kč s tím, Že obec uhradí
veškeré poplatky s tímto odkupem spojeným - SCHVÁLENo jednohlasně.

14) lnformace z děnív obci:
a) bylo zasláno na Povodí vyjádření k inŽenýrským sítím obce - na akci čištěníT|štínského

potoka

b) Žádost od paní Kvízdalské - v domě č.p'68 se nacházejí opuštěná zvířata - telefonicky
vyzváni manŽelé Čínalovi slíbili, Že psa odvezou do útulku, doporučeným dopisem vyzván
majitel domu Kadlec Karel, aby zajistil odklizení zvířat,jinak bude toto řešeno přes patřičné
orgány

c) stíŽnost p. Černoškové Dagmar _Že má záhon před domem č.p. 52 plný psích výkalů -
upozornit majitele psů, aby psívýkaly sbírali do papírových sáčků - bude ve zpravodaji

d) řeší se problematika polnícesty C1 - obec potřebuje získat koupí 1Om2 pozemku p.č.1391
(vlastníkem paní Věra Plšková, Uhřice č'82) z důvodu realizace polní cesty C1 Uhřice u
KroměříŽe

e) 30.11 '2013ve 14 hodin proběhne akce,,Setkáníseniorů''

f) 1.12'2013 v't7:30 hodin rozsvícenívánočního stromu

8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr úklidu a čištění p.č.1214 a p'č.1209 (okolízv.
Kluzák) - odstraněnísuchých a povalených stromů a vyčištění pozemků s moŽností prodeje
dřeva 300,-
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