
PřiiaÉ usnesení ě. 76 t z6 I 2a1fc
Zasfupiblstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č,.3l2o15
celkové příjmy:í52363,-czK celkové výdaje: {52363'-czK Íinancování: 0,_GZK
_ příloha ě.5.

9/ Starostka obce podala informaciohledně pořízení požárního automobilu pro SDH Uhřice-
korespondence spoleěnosti F|RET|TALcz olomouc ze dne 23.6.2015 a následující k datu
15.9.2015.

Návrh hlasování:
Zastupitelsfuo obce projednalo problematiku ohledně pořízení poŽárního automobilu pro SDH
Uhřice od společnosti F|RET|TAL CZ olomouc, bere na vědomí inforrnaci starost$ seznámení
s korespondencí od 15.6.2015 do 15.9.2015, pokud nebude do 18.9.2015 od společnosti
F|RET|TAL olomouc stanoven termín osobní schůzky v olomouci, ukládá zastupitelstvo obce
starostce tuto záleŽitost předat k řešení právníkovi.

Výsledek hlasování: SCHVÁLENO jednohlasně.

Přijaté usnesení č,.T? I 2;6l20í5
Zastupitelstvo obce projednalo problematiku ohledně pořízení požárního automobilu pro
sDH uhřice od spoleěnosti F|RET|TAL cZ olomouc, bere na vědomí informaei starostky
seznámení s kolepondencÍ od í5.6.20{5 do í5'9.20í5, pokud nebude do í8.9.20í5 od
spoleěnosti F|RETITAL Olomouc stanoven bmín osobní schůzky v olomouci' ukládá
zastupitelstvo obce starosbe tuto áležitost předat k řešenÍ právníkovi.

10/ Starostka obce podala informaci o rozeslání poptávek - cenorlých nabídek na rekonstrukci
topení objektu bývalá škola v Uhficích na základě výkazu výměr a zpracované projektové
dokumentace od lng. Eduarda Šobera. V současné době je tato záleŽitost vefázi
rozpracovanosti. Zadávací řízení by mělo být dokončeno a smlouva schválena zastupitelstvem
obce do konce září 2a15, aby tato akce byla v průběhu měsíce října a listopadu 2015
zrealizována.

Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starostky o probíhajícím zadávacím řizení a
předloŽení cenorných nabÍdek na akci rekonstrukcitopení objektu bývalé školy a stanovuje, aby
předloŽené cenové nabídky byly v souladu s výkazem výměr, který je součástí projektové
dokumentace vypracované od l ng. Eduarda Šobera.

Výsledek hlasování: SGHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení č. 78 Iz6l2o15:
Zasfupiblstvo obce vzalo na vědomí informaci starosť<y o probíhajícím zadávacím řízení
a předložení cenov'ých nabídek na akci rekonstrukci topení objektu bývalé školy a
stanovuje, aby předložené cenové nabídky byly v souladu s výkazem výměr, kteď je
součástí proiektové dokumentace vypracované od lng' Eduarda Šobera.
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