
která je nedílnou součástí tohoto usnesení - příloha ě,.14, kde jsou stanoveny
podmínky daru. Důvody, proč obec upřednostnila horší ekonomickou variantu
před nabídkou finančních prostředků pana Josefa Jarky ve výši 50000,_kě, je
zachování dobých mravů a za tímto úěelem byl schválen i záměr. Pokud by se
obec rozhodla pro prodej tohoto majetku, bylo by to v jiné cenové relaci než
by|a nabídka p. Josefa Jarky. obec v žádném případě nepřipustí oddělování
movitých věcí od nemovité části hrobky. Tento majetek je spolu úzce spjat po
několik desítek let a patří k místnímu hřbitovu, ktený slouŽí oběanům obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavření smlouvy dle příloh y č.14.

14 / Starostka obce připomněla70. výročí bombardování Uhřic, které se se přihodilo
19'12.1944 a podala návrh hlasování:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí uskutečnění akce 19'122014 k uctění památky
obětem 2. světové války - 70.výročí bombardování Uhřic - uspořádání lampionového
průvodu k pomníku padlých, pietního aktu, malého ohňostroje a podání bezplatného
občerstvení účastníkům akce v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení č. 0033 tz01 t 14

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí uskutečnění akce 19.12 2014 k uctění
památky obětem 2.světové války- 7O.výroéí bombardování Uhřic_ uspořádání
lampionového průvodu k pomníku padlých, pietního aktu, ma!ého ohňostroje apodání bezplatného oběerstvení účastníkům akce v budově bývalé školy.

14 alStarostka obce seznámíla s probtematikou likvídace komunálního odpadu pro
podnikatelské subjekty dle zákona č.185t2oo1 Sb na základě písemné smlouvy
s obcí a podala návrh:

Zastupitelstvo obce projed nalo problematiku l ikvidace kom unáln ího odpad u
podnikatelských subjektů dle zákona č.185/2oo1 Sb a stanovilo pro rok 2015 \^ýši
poplatku Kč 700,-kč / rok na základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a
pod n ikatelským subjektem

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení č. 0034 tzo1t 14

Zastupitelstvo obce projednalo problematiku likvidace komunálního odpadu
podnikatelských subjektů dle zákon a č,.185l20oí sb a stanovilo pro rok 2015


