
V

10) Starostka obce seznámila s problematikou a moŽností získání dotace na restaurování
kombinovaného kříŽe a lípy u hřbitova. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadánírestaurování kamenné části kříŽe panem Gajdou za cenu 167.58o,-Kč. Zastupitelstvo obceprojednalo a schválilo podáníŽádosti na restaurování kombinovaného kříŽe u hřbitova-kamenné
části, jehoŽ celková částka činí 167.58o,-Kč / restaurátor Mgr. Jakub Ga1dat na Krajský Úřad Zlínodbor kultury 39o/o a ministerstvo pro místn i rozvoj 49o/o s tím, Že 12o/o nákladů uhradí z vlastníhorozpočtu' Restaurování litinové části Mgr. lng. ondřej Šimek částku +s.gio,-re uhradí obecz vlastních prostředků. V případě nutnostizhotovení nového betonového základu nebo opravyschodů kříže - náklady cca 25.000,-Kč uhradí obec také z vlastních prostředků. Projednalo aschválilo provedení ošetření lípy u hřbitova firmou Radovan Kučera Holešov a zažádánídotace
na tuto akci - scHVÁLENo jednohlasně.

11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo strategický rozvojový dokument obce Uhřice na rok2014-2019 - příloha č.3 - SoHVÁLENo jednohlasnó.

12)Zpráva předsedů kontrolního a finančního výboru za 4.Q 2014.
Paní Novotná Marie - předseda kontrolního výboru
Paní Blašková Dana předseda finančního výboru
Předsedové finančního a kontrolního výboru přednesly zprávy z činnosti za 4.Q 2013.obsahytěchto zpráv bere zastupitelstvo na vědomí, s nedostatky se bude zabývatna příštím zasedání.Zápisy jsou na oÚ v deníku zápisů'

13) Zastupitelstvo obec projednalo informaci o novele nařizení č.37t2oo3s usnesením č.960 ze dne18'12'2013 o odměnách zavýkon funkce členů zastupitelstev a schvaluje starostce obceodměnu ve výši 7a z maximální moŽné částky dle nařízen í, což je 14.1o2,-Kč, místostarostoviobce částku 7'500,-Kč - měsíčně s účinnosti od 1'2.2014. ostatní odměny neuvolněných členŮzastupitelstva a předsedů výborů zůstávají nezměněny - SCHVÁLENó j;lnohlasně.
14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenu pronájmu obecních pozemků s platností od1'1'2014 za 1 m2Irok: -orná půda a ostatní plocha 1,-Řč, -u zamokřených pozemkŮ v oblastiTištínského potoka - p.č.1238 o,05,-Kč - siHvÁr-ENo jednohlasně.

15) Starostka obce přednesla zastupitelům náklady na vodné a stočné za rok 2013 avýhled na rok2014' Na základě tohoto výsledku a na základě předpokladu vývoje nákladů v roce 2013předloŽila zastupitelstvu obce výpočet a návrh cen vodného a stočného na rok 2014' Dálesdělila' Že dle informacízískaných z webu vodárenských společnosti u doposud známých cenvyhlášených pro rok 2O14 je celorepublikové navýš 
"ů 

2-3o/o. Cena byla sianovena dle opatřeníobecné povahy č'l-224o2t2oo6-16330, které vyoáto Ministerstvo zemědělstvídle zákonač'27412001Sb' Do ceny byly zapracovány náklady vycházejícís povinného Plánu financováníobnovy vodovodů a kanalizací dle zákon a elatzooa.
Zastupitelé ceny projednali a rozhodli, Že z hlediska sociálního by vodné a stočné měloodpovídat běŽným regionálním cenám' 65,45Kč. Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného astočného - vodné 21,-Kč, stočné 0,-Kč od 1.1'2014' Rozdíl v příjmech obce z vybranéhovodného a stočného a v nákladech na vodné a stočné bude uhrazeno z rozpočtu obce.K navýšení ceny dochází z dŮvodu předpokládaných vyšŠích nákladů na provoz vodovodu'odběratelé mají moŽnost nahlásit stavy svých vodoměiů k 31.12'2013 do g1.1.2o14'Pokud
odběrateltuto moŽnost nevyuŽije, bude spotřeba stanovena technickým propočtem avyfakturována za odpovídající ceny - scHVÁLENo jednohlasně.
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