
4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu: paní Novotnou Marii a paní Procházkovou
Danuši - scHVÁLENo jednohlasně.

5) Kontrola usneseníč.38 z 13.3.2014
Smlouvy s energií pod kontrolou zatím nejsou uzavřeny, byl zveřejněn závěr na pronájem
distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení'
Žáoost na Krajský úřad o získánídotace byla podána na částku 51 ooo,-Kč.
Smlouvy s TS Morkovice byly zaslány k podpisu.
Dopis společnosti KooP Agro byl zaslán.
Byla vyčištěna a upravena příkopa p.č.1214 firmou Coufalík František Vrchloslavice.
Vymáhání pohledávek od dluŽníků pokračuje, některé pohledávky byly uhrazeny'
Schůzka s lng. Štěpánem proběhla 21.3'2014 - prohlídka inŽenýrských sítí v obci.
Číslování majetku kontrolním výborem zatÍm neproběhlo.

6) a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o svícení, údrŽbě a provozovánídistribuční
soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení na základě metody Energy Performance
and Quality Contracting s Energií pod kontrolou, obecně prospěšnou společností- příloha č.1
- scHVÁLENo jednohlasně.

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pro realizacítéto smlouvy rozpočet na svícení,
revitalizaci, údÉbu a provoz veřejného osvětlení dle předloŽené cenové kalkulace číslo
2732014 a smlouvu o pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného
osvětlení - příloha č,.2. Závér pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 27 .3' do 13.4.2014'
- scHVÁLENo iednohlasně.

7) Zastupitelsfuo obce projednalo a schválilo záměr pachtu obecních pozemků zveřejněných na
úřední desce od 25.3. do 12.4.2014 - příloha č'3:
Přihlášenizájemci o:
- p.č.1238 3618m2 Sedlačík Josef, Uhřice 19
- p'č.1331
- p.č'1261
- p'č.1114
- p.č.1430
- p.č.1392

20Om2 Mazánek Vratislav, Uhřice 54
200 m2 opletalAntonín, Uhřice 13
296m2 Novotná Marie, Uhřice 80
20Om2 Stavinoha Jiří, Uhřice 16 (výměra bude ještě prověřena)
nenízatím zájem

8)

e)

Zastupitelstvo obce.schvaluje pachty obecních pozemků výše uvedených.p.č. a přihlášeným
zájemcům , doba nájmu na dobu ur8itou uvedenou v příloze č.3 - SóÉýÁIerlo ponohlasně.

Zastupitelstvo obce projednalo Návrh smluv od Ekokomu: Smlouva o zajištěnízpětného odběru
a vyuŽiti odpadu z obalů včetně dodatku č.1 a přílohy č.1 této smlouvy a bude se schvalovat na
příštím zasedání zastupitelstva - SCHVÁLENo jednohlasně.

Starostka obce seznámil a problematikou VPP na rok2a14,získání dotace na 1 pracovníka -
maximum 12 000,-Kč.

Paní Marie Novotná se vzdává funkce organizace práce VPP a brigád.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy s Úřadem práce, poŽadavek na:- 1 pracovníka - muŽe na 40 hodin týdně - zatím není zájem,- 1 pracovníka - Ženu na 25 hodin týdně - zájemce paní Bohuslavová AneŽka.
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