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7/ Starostka obce seznámila s problematikou pořízení dopravního prostředku pro SDH Uhňce a
s obsahem soD se společnosti F|RE T|TAL 8.r.o. olornouc* pořízení mobilnÍ poŽámí techniky
- dopravního prostředku pro zásahovou jednotku SDH Uhřice a podala návrh pro hlasování:

Zastupítelstvo obre bere na vědorní zprávu starostky obre k problernatice pořízení dopravnÍho
prostředku pro ásahovou jednotku SDH Uhfice a uzavření smlouvy o dílo se spoleěností F|RE
TITAL s.r'o. olomoue* příloha ě.4 na základě jednánÍ se společností FIRE T|TAL s.r.o"
olomouc a statutárního zástupce SDH Uhňce a starostky obce.

Výsbdek hlasování: SCI-NÁLENO jednohlasně.

Přiiaté usnesenÍ ě" 59r Z.4l2a15:
Zastupibl*tvo obce befia na vědonní zprávu eEroefiey k problematřce pofieení dopravního
prostřsdku pro zásahovou jednotku sDH Uhřico a uzlYření smlouYy o dílo se společnosti
F|RE TITAL g.r.o. olgmouc - pffloha č.{ na základě jednání se společnostÍ FIRE T|TAL
s.r.o. Olomouo a gtafutárnÍho z*ckrpce $DFI Uhřice a *&rmtky obce.

8/ Starostka obe seznámila s možností získání dotrace na pořízení bezdrátového obecního
rozhlaeu až do výše 85% a po proiďnání v zastupitelstvu podala návrh hlasování:

Zastupitelstvo obm projednalo problematiku pořízenÍ rekonstrukce obecního rozhlasu v obci a
rozhodlo, že v roe 2tt4 nebude tuto akci realizavat.

Výsledek hlasování: $GHVÁLENO jednoh|asně.

Př{ja6 uEnes*ní č. 6{l l z4,2015
Zastupitel*tvo obce proiednalo prcbtematiku pořízení rekonstrukce obecního rozhbu v
obcř a rczhodlo, že v roce 20í$ nebude brto ekci reetizcvat

9/ Zastupitelstvo obec projednalo pořádání akcí 
"pálení čarodějniď se spojením "stavění máje"

z důvodu, že této akm se stabilně zúčastňuje velkrá mnoŽství veřejnosti. $tarostka obre @ala
návrh hlasování:

Zastupitelstvo obce projednalo uspoř&ání akre "Pábní kroděiniď na škgtní zahradě a
stavení máje na autobusové točně 

" 
30.4.2015 v 18 hodin - bezplatné podání oběerstvení -

špekáčky, chleba a minerální vody, prodej piva 0'5l za 20,_ kč.

1.5.2015 v 18 hodin krrffi pietnÍ akt u pomnÍku padých přl vzpomÍnre 70. výročí osvobození
obce od něrnecké okupae a ukgněení 2. světové váIky * polcženÍ stáErÍho věnce a květin
poslechu státní hymny.

Výsbdek hlasování; $CHVÁLENO jednohlasně'

Přiiaté usnesení ě. 6.l / 74 fr2a75:
Zaetupite**tro obee projednalo ucpořádání akce 'PálenÍ ěarděinic" na škotní rehrcdě a
,,stavgní máie" na autobusové bčně 30.4.20{5 v í8 hodin - bezplatré podání občarsfuení
-ěpekáčky ' chleba a rninerální vadn prodej piva 0,5 t za 20,- kč


