
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- 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) Představeníspolečnosti KooPAGRO FM s.r.o.
Veřejného zasedání oZ se zúčastnila společnost KooP AGRO FRM s.r.o. - zástupci: Petr
StrŽínek, Mi|an MoŽíš a předloŽili nabídku spolupráce na rekultivaci skládkou zatiženého územi.

Starostka obce poděkovala za nabídnutou spolupráci a projevený zájem o naši lokalitu a
konstatovala, Že se touto problematikou budeme na základě získaných informací zabývat na
dalších zasedáních z důvodu, Že jde o nakládání s obecním majetkem dle Zákona o obcích -
sCHVÁLENo jednoh|asně.

6) Starostka obce seznámila z přijatým usnesením č.35t2o13 ze dne 12.12'2013.
oddíl lV: Pověřuje:
1 / starostku obce k provedení konečné úpravy rozpočtu k 31.1 2'2013 s tím, se
s provedením tohoto rozpočtového opatření bude zastupitelstvo obce seznámeno na
nejbliŽším veřejném zasedání V roce 2014 _ splněno bod 7 programu 28j'2013- rozpočtové
opatření č.5l2o13

2 / starostku obce k uzavření Smlouvy 2013 t006 o nakládání s odpadními obaly s
Technickými sluŽbami Holešov _ smlouva byla uzavřena v prosin ci 2013

oddílV.ukládá:

1/ starostce obce napsání odpovědi společnosti Koop Agro FM Přerov, s'r.o.- napsání
odpovědi na dopis ze dne 6.11'2013 - splněno 9.1.2014 e-mailem

7) Starostka obce seznámila s provedeným rozpočtovým opatřením č,.5t2O13 - příloha č.2
celkové přtjmy 27 '600,-Kč, celkové výdaje 42.4oo,-Kč,, financování 14'800,-Kč na základě
pověření zastupitelstva obce Usnesení č.35 oddíl lV bod 2 ze dne 12'12.2013. Zastupitelstvo
s tímto s rozpočtovým opatřením souhlasí a nemá připomínek. - scHVÁLENo jednohlasně.

8) Zastupitelstvo obce po projednání schválilo návrh zadání Územního plánu Uhřice dle přílohy
č.1. Bere na vědomí vyhodnocení poŽadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětů
sousedních obcía připomínek uplatněných při projednání návrhuzadání Územního plánu
Uhřice. Tyto přílohy se stanou součástí usnesenízastupitelstva a budou archivovány společně
s usnesením zastupitelstva. - scHVÁLENo jednohlasně.

9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku firmy ALNlo Brno - zadávací řízení 17.5oo,-
Kč bez daně, s daní 21.175,-Kč a sluŽby dotačního managementu cena bez daně 2o'ooo,-Kč
s daní 24.200,-Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje zastoupeníze strany obce Uhřice ve výběrovém řizenÍ na akci
Biokoridor na p.č. 1461,1480 a 1532 paní Miroslavu Bartošíkovou-starostkou a p. Antonína
Ludíka - místostarostu - scHVÁLENo jednohlasně.
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