zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce l'Jhřice konaného
21'12.2015 v í8.30 hodin ve spodním sálu bývalé školy v Uhř|cích

Program:
1l zahájení a úvod
2/

schválení programu veřejného zasedání

3i schváleni neoo urČeni 7apisovalele zápisL
4/

schválení ověřovatelů zápisu

5/ Kontrola přijatých usnesení z Veřejného zasedání 27 '11'2015

6/ Problematika,,Energie pod Kontrolou"
7/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 případně rozpočtovéhopÍovizo a
8/ Projednáni a schválení stanoV mikrorégionu Morkovsko
9/ Projednání a schválení ozv o stanovení systému shromaŽďování, sběÍu, přepravy, třídění,
vyuŽiVánía odstraňoVánÍ komuná|ního odpadu a nakládáníse stavebním materiálem
10/

ozv

o místnímpoplatku za provoz systému shÍomažd'ování, sběru' přepravy, tříděni' VyuŽivání a

odstraňoVání komunálních odpadů
'11l

Zápis do kroniky obce za rok 2014

12l Protokol převzetí pozemku p'č- óást

p' č' 1204

AgrodruŽstvo Morkovice

13/ lnventarizace majetku obce k 31.12.2015

14l SOD FIRE TITAL Olomouc
15/ Rozpočtovéopatření č.4 2015
16/ Projednání a schválenízáměru prodeje automobilu AV|A

17l lnformace z děníobce
'18/ Diskuse

19l záýěr
Bartošíková Miroslava

starostka obce

Vyvěšeno: 13'12.2015

se.|muto: 22'12.20í5

I
1/ starostka obce zahájila Veřejné zasedáni V 18'30 hodin účast_dleprezénčnilistiny a
pÍohlásila veřejné zasedáníza usnášeni schopné - příloha č1 a 2'

2/ schválení programu schůze
starostka obce seznámila s připraveným programem schůze s tim, Že podaIa náVrh, aby bylo
změněno pořadí programu a sice bod (6/ lnformace z dění V obci) vyměněn s bodem (17l
pod kontrolou") a podala návrh na hlasování:
Problematika
',Energie
Zastupitelstvo obce schvaluje navrŽený program schůze, kteď bylzveřejněný na úřední desce
od 13j22015..2015 do 22.12'2015 s lím, Že se měni pořadí programu a sice bod (6/
lnformace z dění V obci) vyměněn s bodem (17l Problematika ,,Energie pod kontrolou")'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení ě. 96 l 29 l2o'l5
zastupitelstvo obce schvaluie navřený program schůze, kteÚ byl zveřeiněný na úřední
desce od 13:12.2015.2015 do 22.12-20'15 s tim, že se mění pořadí programu a sice bod
(6/ lnformace z dění v obci) vyměněn s bodem (í7l Problematika ,,EneÍgie pod
kontrolou").
:,

3/ zapisovatelem Urěen Ludik Antonin.

4/ starostka podala návrh ověřovatelů zápisu'
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu pana Radima Červenku a Danuši
Procházkovou'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Při|até usneseni č- 97 l z9 l 2015
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu pana Radima cervenku a Danuši

Procházkovou.
5/ KontÍola Usnesení
starostka podala informaci o plnění přijaÝch usnesení z veřejného zasedání 27.11-2015 č.87 l
z8 r 20É_ 95 l z8 I2o15, usneséníč. 91 t z8 l 2015 neni zatim splněno - cenová nabídka
bude připravena na přiští veřejné zasedání'
NáVrh Usnesení:
starostka podala informaci o kontrole plnění usnesení přijaÝch na veře'iném zasedání
27.11'2o'l5 a zastupitelsfuo bere obsah zpráVy na vědomí:

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.
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Přiiaté usneseni č. 9a lz9 I 2015|
zasedání
starostka podala infolmaci o kontrole plnění usnesení přiiat'ých na veřeiném
27.11'2015 a zastupitelstvo bére obsah zpřávy na vědomí'

6/ lnformace z dění V obci:

plánu Uhřice na
al23.11.2015 proběhlo opakované veřejné projednáVání námitek k územní
_
příloha č' 1 (bod 1-2
základě připomínek z 19.5.20í 5 _ Vzneseny 3 námitky p' Josefa Jarky
je dostačující)
splněn' bod 3. ne - vyjádření poektanta' Že stávající stav
b/ byla

plánu Uhřice'
obdžena dotace od ZK ve v'ýši 51ooo,-Kč na pořízení Územního

provizoria
7/ Projednání a schvátení rozpočtu na rok 2016 případně rozpočtového
zveřejněný na úředni
starostka obce seznámila s připraveným rozpočtem na rok 2o16' kteÚ byl
desce obce Uhřice od2j22015 do2o]l22o15 apodala návrh hlasování:
2016' zveřejněný na
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Uhřice na rok
úřednídesce obce |.Jhřice od 2.12'2015 do 20 '12'2015 '
- příloha
celkové příjmy 27713oo,_ kč; celkové V'ýdaje 43313oo,-kč; financování 1560000'_kč

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'

Přijaté usnesení č. 99 lz9 12015.'
řok 2016' zveřeiněný
Zaátupitelstvo obce pÍoiednalo a schválilo rozpoěet obce Uhřice na
na úřédnidésce obce Uhřice od 2'í2.2o'l5 do 20'12-2015
'l560000'-kě celkové příimy 27713oo,- kč; celkové Výdaje 433í3oo,-kě; financování
příloha č.3'
8/ PÍojednání a schválení stanov mikroregionu Morkovsko

starostkaobceseznámilasezměnoustanovmikíoregionu'Morkovsko.'apodalanáVrh
hlasoVání:
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo stanovy mikroregionu "Morkovsko''

_

příloha č'4'

Výsledek hlasování: scHVÁLÉNo jednohlasně'

Přijaté usneseni č. 10o l z9 l 2015|
Zastupitelswo obce pÍolednalo a schYálilo stánovy mikroÍegionu ''Morkovsko"
ě.4.
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- příloha

přepravy' třidění'

sběru,
9/ Projednání a schválení ozv o stanovení systému shIomaŽd'ování,
nakládání se stavebnim mateliálem
|uzivani a oostranování komUnálního odpadu a
NáVrh hlasování:

vyhlášku č 1/2015 o stanovení
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně záVaznou
a odstraňování komunálniho
systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, VyužíVání
_
oipadu a nakládání se stavebním materiálem příloha č'5
Výsledék hlasováni: scHVÁLENo jednohlasně'
Přiiaté usneseni ě. 101 lz9 l 2o'l5i
č 1l2015 o
za;tupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně ávaznou vyhlášku
a odstraňování
rnu shr;mažd'ování, sběru, přepravy' třídění' vyuŽívání
přiloha ě'5'
'v"t
'Lnou"ii
tomunatnitro oopadu a nakládání se stavebnim materiálem sběru' přepravy' třídění'
o místnímpoptalku za provoz systému shÍomaŽdbvání'
VyuŽiváni a odstraňování komUnálních odpadů
1o/

ozv

NáVrh hlasování:

č'2 /2015 o místním
Zastupitelstvo obce projednalo a vydává obecně záVaznou vyhlášku
VyUžíváni a odstraňováni
poplaiku.a provoz sysiému shromaŽďování' sběru' přepravy' třiděni'
komunálnich odpadů - příloha ě.6'

Výsledek hlasováni: scHVÁLENo jednohlasně'
Přiiaté usnéseni ě' 102l z9 l2o15
č'2 /2015
Zastupitelstvo obce projednalo a vydává obecně závazlou -vyhlášku
sběru' přepravy' tříděni'
o místním poplatku za provoz systému shromažd'ováni'
příloha č'6'
využíváníá oistraňování komunálníGh odpadů 11/ zápis do kroniky obce za Íok 2014
NáVrh hlasováni

2014 _ příloha č'7'
žástupitelstvo obce schvaluje zápis do obecní kroniky za rok

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení ě. 'lo3 l z9 l2o15'.
rok 2o'l4
ááiupitetswo ouce schvaluje zápis do obecni kÍoniky za

- příloha ě'7'

AgrodruŽstvo Morkovice
12l Protokol převzetí pozemku p.č' část p'č'1204
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z nájmu od AgrodruŽstva
starostka obce podala informace o přeměření části p'ě'1204 ziskané
'15'9'2015 - přÚaté usneseni ř'74 / ZP /2015710m2'
Morkovice _ řeseno na veřeJném zasedáni
přeměřením bylo zjištěno, že tato část pozemku p'č' 12o4 činí1060 m'Ž'
NáVrh hlasování:
přeměření čásli p'č''1204 z
Zastupitetstvo obce bere na vědomi informaci starostky obce o
pŮvojnícn zto m'z na 1060 m2 a souhlasí tímto s V'ýpovědí z pachtovní smlouvy AgrodruŽstva
Morkovice 1060 m2 na p'ě.'l204 - přiloha č'8-

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usneseni č. 104 lz9 l 20'15|
p'ě'1204
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky obce o přeměření části
. půvoaních7'to m2 na 1060 m2 a souhlasí timto s výpovědí z pachtovní smlouvy
Agřodružstva Morkovice 1060 m2 na pě.1204 - příloha č'8'
13/ lnventarizace majetku obce k 31

12 2015

starostkaseznámilasPříkazemstarostkyobceUhřicekprovedenípravidelnéročni
do 31'1'2016'
inventarizace majetku s tím, Že inventarizace musí být vyhodnoceny
Návrh hlasováni
majetku obce
Zastupitebrvo obce vzalo na Vědomí informaci starostky o provedení inventarizací
," roi2ols k3l.12'20'15 a schvaluje sloŽení hlavních a dílčíchinventarizačníchkomisípříloha ě.9.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usneséni ě. 105 rz9 l2o15
provedení inventarizací
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starostky o
hlavních a dílěích
ma|etku obce za ro k 2015 k 31'12.2o'l5 a schvaluié složení
inventarizačníchkomisí - přiloha č.9'
14l SoD FIRE TITAL olomouc

FlRE T|TAL s'r'o' ze dne
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení článku Vll' bod' 1 smlouvy
společnosti FlRE T|TAL s'r'o' za
1.4.2ó.'5 -En.'Že obec Uhřice nebude uplatňovat penále vůči
30-6'2015 a dle smluvených
to, Že nedodala obci Uhřice automobil FoRD v termínu do
pro získánídotace)' Jako
poŽadavků (auto bylo přědáno 21.'l o.2o15 a stihl se ještě termín
dodá obci Uhřice V měsíci lednu 20'16 do auta dodatečné
ko'pun.""ifirrn" itRe TlTnL
"'r'o.
2ks tlumícíchVaků)'
vzduchové pérování na jejich náklady (kompletní, finkčnísystém se
Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'

Přijaté usnesení č. 106 l z9 l2o15|
stránka

5 z 7

í

s'r'o' ze
Vll' bod' 1 smlouvy FlRE T|TAL
ěIánku
zrušeni
o
rozhodlo
zastupitelstvo obce
vůčispoleěnosti FlRÉ
o"nále
i!o"iJ
utr;ice
ouec
ze
dne í.4.2015 - tzn..
do 30'6'2015 a dle
"oi"*o"""'
automouir roRo v terminu
Jiiře
ouci
neaooata
Že
T|TAL s.r.o. za to.
termin pro ziskáni
*'n'
byl;;;;;;;]'óioru
(""t"
poŽadavků
""-ještě
smluvených
o'oa "obci Uhřice v měsici lednu 2016
rráe'i''il
ti''"
dotace}. Jako komp"n'""i
"'''"'
(kompletni' funkčnísystém se
peJJá"r
vzductrové
do auta dodatečné
'll"ii"i 'a*'"oy
2ks tlumicich vaků)'

15/

Rozpoětové opatření

_
10 a
opatieni č 4/2015 příloha č
projednalo a schválilo rozpočtové
Že s timto
oputr"ni
p'ou"o"í
t
povéřuje starostku oo""
::':o]:,:,j'rn
'*|oetoueno
na píVnímveřejném zasedání V
Jb"'
ouo"
rozpočtovým opatřeni'
"u'nárn"no
'u=tupiř_IJt']J
roce 2016.

):Jil"i''fiiJj:i""

jednohlasně'
Výsledek hlasování: scHVÁLENo

:::inFffi :Tí"JÍ:iť.i:1i*ffi,:ju#.J..'", j';'"ill.Iil1i;1',3'Ji,l:[T,iJ,:"
l"1"J:fffr ;*.'"iiil"1'jli:;;;'iJtwoou""""inamenonaprvnimveřejném
zasedání V roce 2016'

prodeje automobilu AV|A
16i Projednání a schválení záměru
Návrh hlasování;
automobilu AVIA' podání
zveřejnéní záměru prodeje
schválilo
a
projednalo
Zastupitelstvo obce
inzerátu o prodeji'

jednohlasně'
Výsledek hlasování: scHVÁLÉNo

AVIA'
Přiiaté usneseni ě' fialzgt2015"
zveřeinění záměru prodeie automobilu
Jscnválilo
projeonato
obce
Zastupitelswo
podání inzerátu o přodeji'

'17l

Problematika ,,Energie pod Kontrolou"

prosince 2015 od Energie
přijatou začátkem'měsice
korespondenci
s
Starostka obce seznámila
seznámeno na pracovnim
oy"
J*""
r"r"'r"t'
ood kontrolou a Amp"'.
Ludik' Maliňáková a Procházková)'

fi:#i :i;ž;il;il'*' ""n'J*"'ia'
"u!řuřř"iš"i"

)::ilrl'fiil;}*
kontrolou a Amper

"i'"

pod
s korespondencí Energie
seznámeni
a
zprávu
vědomi
na
beÍe
starostce obce
icx 5 _ přiloha č'1 1 a ukládá

M"n"' oo'"'J"'o'J''"'
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zajištěníúhrad záloh na elektrickou energii a plyn na leden 2o16 v prosinci 2015 společnosti
Energii Pro s.r.o.
/,

Výsledek hlasováni: scHVÁLENo jednohlasně.
Přijaté usnesení č. 109 l z9 12015''
pod
zastupitelstvo obce bere na vědomi zpráVu a seznámení s korespondenci Energie
kon:rolou a Amper Market přijaté v prosinci 20í 5 - příloha č'1 1 a ukládá starostce obce
zajištěníúhrad záloh na elektrickou energii a plyn na leden 20í6 v prosinci 20í5
společnosti Energii Pro s.r'o.
18t Diskuse:
a) paniVincencová:
- Dotaz na starostku _ co se bude dít s domem po Vaculíko\^ých?

Řezáě:
Pozval zastupitelstvo na hasičskou \^ýročníschůzi 2-1-2016'

b) pan
_

19I

závér:

Starostka poděkovala za účasta ukončila schůzi ve 21:15 hodin'

zapsal: Antonín Ludík

ověřili: Radim Červenka' Danuše Procházková
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