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zápis ě. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce uhřice konaného
8.lo.2o'l5 v í8'3o hodin ve spodním sálu bývalé školy v Uhřicích

Program:
1l zahájení a úvod
2/ Schválení programu Veřejného

zasedání

3/

schváleni nebo určenl zapisovatele zápisu

4/

schválení ověřovatelů zápisu

5/ KontÍola přijatých usnesení z veřejného zasedání 15.9.2015
6/ Problematika mobilnítechnika - automobil pro

sDH Uhřice

7l zadávací řízeni _ rekonstrukce topení objekt bývalá škola
8/ Pietní akt u pomníku padlých /k 28'říjnu/ - lampionový

průvoď 20'15

9/ opravy na prodejně potravin
'10l lnformace z

dění v obci

11/ Diskuse

1a závér

Bartošíková Miíoslava

starostka obce

Vyvěšeno: 30.9.20í5

seimuto: 8.í0.20í5

1/starostka obce zahájila veřejné zasedání v 18.30 hodin, účast_ dle prezenčnílistiny a
pÍohlásila veřejné zasedáníza usnášeníschopné - přiloha č1 a 2.

2/ schválení programu schůze
starostka obce seznámila s připraveným pÍogramem schůze a podala náVrh na hlasování'
zastupitelstvo obce schvaluje navrŽený program schůze' kleý byl zveřejněný na úřďní desce
od 30.9.2015 do 8.10.2015.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení ě. 80 l z7 l20'l5 |
zastupitelstvo obce schva|uje navržený progÍam schůze' který byl zveřeiněný na úřední
desce od 30.9. 20í5 do 8.í0'20í5.
3/ Zapisovatelem určen Ludik Antonín'

4/ starostka podala náVrh ověřovatelů zápisu'
Zastupitelsfuo obce schvaluje ověřovateli zápisu paní Danuši Procházkovou a MaÍii
Maliňákovou.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přiiaté usneséníč. 81 l z7 l 2015 :
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu paní Danuši Přocházkovou a Marii
Maliňákovou.

5/ starostka obce seznámila s přijattými usnesenimi z veřejného zasedání 15.9.2015
Kontrolou bylo zjištěno přÍatéusnesení č ' 77l z612015'_ dne 2.10.2015 proběhla schůzka
jednání za účasti;zástupce společnosti FlRE T|TAL olomouc lng. Bornay stanislav, za obec
Uhřice Bartošíková Miroslava, Ludík Antonín, Poupera Pavel, Řezáč Karel- bude řešeno v
následujícím bodě tohoto jednání'
Přijaté usnesení č'79l z6 l 2015 - je zhotoven projektová dokumentace na opravy prodejny
potravin od ing. Škrabala za cenu 45oo'-kč.
NáVrh hlasování:

starostka obce podala informaci o kontrole plnění usnesení přÍatých na Veřejném zasedání
15.9.2015 a zastupitelstvo bere obsah zprávy na Vědomí'
Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
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starostka obce podala informaci o kontrole plnění usnesení přijat!ých na veřeiném
zasedání í5.9'2o15 a zastupitelstvo bere obsah zprávy na vědomí'
6/ starostka obce seznámila s průběhem jednání 2.1o'2o15 s firmou FlRET|TAL cz s tím' Že
a
auto bude dodané V pátek 16'1o.2o15, V pondělí přjšel od spoIečnosti FIRETITAL olomouc
7.1o.2015 dalšídopis - příloha č.3 tohoto zápisu.

starostka podala náVrh hlasování:
Zastupitelstvo obce projednalo pÍoblematiku pořízení mobi|ní technika automobilu pro SDH
Uhřice, schvaluje uzavření dodatku č'1 k soD - příloha č.4 tohoto zápisu a pověřuje starostku
obce k podpisu dodatku č.1 SoD.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přiiaté usnesení č. 83

lz7 l 2015

Zastupitelswoobceproiednaloproblematikupořízenimobilnítechnikaautomobilupro
sDH Uhřice, schvaluje uzavření dodatku ě.'l k soD - příloha č'4 tohoto zápisu a pověřuie
starostku obcé k podpisu dodatku čí.soD.

7/ starostka obce podala informaci o pÍůběhuzadávacího řízení- příloha č.5 tohoto zápisu a
podala návrh hlasováni:
zastupitelstvo obce projednalo problematiku zadávacího řízení na rekonstrukci topení objektu
bývalé školy, pro realizaci dita Vybralo Íirmu soLAR heating s'r'o', Uhřice 53

apovéřujestarostkuobcekuzavřenisoDsespoleěnostísoLARheatings.r.o.,Uhřiceč'53'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.
Přijaté usnesení ě. a4I z7 l 2015
Zastupitelstvo obce proiednalo problematiku zadávacího řízenína rekonstrukci topení
obiektu býYaté ško|y, přo Íéalizaci díla vybralo firmu soLAR heating s'r'o'' Uhřice za
cenu 29264í,-kě
a pověřuje starostku obce k uzavření soD se společnosti soLAR heating s'r'o', Uhřice
ě.53.

8/ starostka podala náVrh hlasování:
zastupitelstvoobceschvalujeuskutečněniakcepietníhoaKuupomnikupadlých27.10'2015
u
spojenou s lampionov'ým průVodem a zakončenídrobným pohoštěním účastníkůmakce
Lorenca hodnotě 'l500,-kč .

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.
Přiiaté usneseni ě. a5 l z7 l2015'-

zastupitelstvo obce schvaluie uskuteěnění akce pietniho aktu u pomníku padlých 27'í0.
20'l5 spojenou s lampionovým průvodem a zakončenídrobným pohošGnímúěastníkům
akce u Lorenca hodnotě 'l500'-kč.
starostka obce podala návrh hlasování:
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v roce 2015 píovedení opravy topení-V'ýměnu kotle a
radiátoru na prodejně potravin V hodnotě 45000,-kč firmou soLAR heating s'r.o.' Uhřice 53.
9/

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.
Přijaté usneseni ě. a6 l Z7 l 2015:
zastupitelstvo obce proiednalo a schválilo v rocé 20í5 plovedení opravy topení_výměnu
kotle a řadiátořu na prodeině poaavin v hodnotě 45000,-kč Íirmou soLAR heating s'r'o.'
tJhřice 53.

10/ lnÍoímacezdění V obci:
tento tlýden bylo provedena úprava prostranství p ě.1216 a 1204 _ zemni práce
firmou coufalík v hodnotě cca 15000,-kč, terénní úpravy si provede na své náklady

ď

sDH Uhřice
b/ dnes 8.1o.2o15 byla dodán materiál pro opakované projednávání
územníhoplánu s lng. Pokludou ze společnosti stemio s.r.o.

ď

veřejně prospěšné práce

-

pan Navrátil Petr ukončil pramvní poměr k 18'9-2015

Diskuse:
a) pan Řezáč:
- Poděkoval za dobře odvedenou práci u ,'Klouzáku'.
_ lnÍormoval, Že traktor zaplatí sDH Uhřice po schválení na schůzi.

b) pan Mazánek:
_

Kolik míst k sezení bude mít auto pÍo sDH?

13l záuéÍ:

starostka poděkovala za účasta ukončila schůzi v 19;25 hodin.

ověřili: Danuše Procházková

a

Marie Maliňáková

l
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zapsal: Antonín Ludík

ť|,líp

