zápis č. 1o z veřeiného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného
29'2.20'16 v í8'3o hodin Ve spodním sálu býValé školy v UhřicÍch

Přogram:
1l

zahá.en a iuod

2/

schváleni prograrnu veřejného zasedání

3/

scl'Válen 1ebo urieai zap sovatele zápisu

4/ Schválení ověřovatelú zápisu
5/ Kontrola přijaiých usnesení z Veřejného

zasedáni 21'12'15

6/ Rozpočtovéopatřeni č'5 l 2o15
7/ Seznámeni s provedenou inventarizací majetku obce
8/

Vydání Územního plánu obce Uhrice

9/

oplavy budovy býVa]é školy

k31'12'2o15

1ot zadávací řizeni _ zakázka ma]ého rozsahu -Výměna oken a
1

1/

dveří budova prodejny potravin

ZpráVa Polic]e ČR o bezpečnostnísituaci za .ok 2015-Uhřlce

12l Převzetí Polní cesty cH2 a Po ní cestycH3 a interakční prvek lPl Uhřice u Krorněříže
13/

Pořízení DDHM

14l lnformace z dění obce
15/ Diskuse

16lzáýél

!!

!-

1/ starostka obce zahájila Veřejné zased ání v 1 8- 30 hod in, účast_ d le p rezenčn í listinya
prohlásila Veřejné zasedání za usnášení schopné - přiloha č1 a 2'

2i Schváleni

programu schůze

starostka obce seznámila s připraveným programem schůze a podala náVrh na hlasování'
Zastupitelstvo obce schvaluje navrŽený program schůZe, kteÚ byl zveřejněný na úřední desce
od 20.2.2016 do 29.2.2016.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č. 110 l z10 l 20'16 ''
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze, který byl zveřeiněný na úřední
désce od 20.2-2016 do 29'2.2016.

3/ Zapisovatelem Určen Ludík Antonín

4/ starostka podala náVrh oVěřovatelů zápiSu'
Zastupitelstvo obce schvaluje oVěřovateli zápisu paní l\,4arii lV]aliňákovou a PaVlínu Pouperovou.

Výsledek hlasování; scHVÁLENo jednohlaSně'
Přiiaté usnesení č. 'l11 IZ10 l2016:
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu paní Marii Ma|iňákovou a Pavlínu
Pouperovou.

5/ Kontrola Usnesení
starostka podala informaci o plnění přijatých usnesení Z veřejnéh o zasedáni 21 '12'2015
NáVrh usnesení]

starosika podala informaci o kontrole plnění usnesení při]atých na veřejném zasedání
21.12.2015.
Výsledek hlaSoVání; scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č. 1'l2lz'lo l2016i
starostka podala informaci o kontrole plnění usnesení přijatých na Veřejném zasedání
21.12.2015.

6/ Rozpočtovéopatřeni č'5 / 2015
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starostka obce seznámila s konečnou úpravou rozpočtu Za rok 2015' které bylo provedeno na
_
základě zplnomocnění na veřejném zasedání_ přijaté usnesení 108 / Z9 / 2015 příloha č.3'

'

NáVrh hlasováni:

Zastupitelstvo obce bere na Vědomí zprávu starostky o konečnéúpravě rozpočtu za rok 2015 a
schvaluje rozpočtové opatření č' 5/2015'
Výsledek hlasoVání; scHVÁLENo jednohlasně'

Přijaté usnesení ě. 1'l3 lz1o l2o16i
zastupitélstvo obce bere na vědomí zprávu starostky o konečnéúpravě rozpočtu za rok
2o15 a schvaluie rozpoětové opatření ě. 5/20'15 - příloha č.3'

starostka obce podala informaci o provedené inventarizaci majetku obce Uhřice' FyZickou
jsou
inventurou nebyly zjištěny žádnéztráty a manka na obecním majetku, ale některé DDHM
zastara|é, nefunkčnía nepouŽitelné - seznam těchto DDHN/ bude předloŽen na příštím
Veřejném zasedání k Vyřazení'
NáVrh hlasování:

Starostka obce podala informaci o provedené inventarizaci majetku obce k 31' 12'2015,
zastupitelstvo obce nemá k provedení inventarizacíŽádných připomínek, plovedenou
inVentarizací nebyla zjištěna Žádná manka'
Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'

Přiiaté usnesení č' 114lz'l0 l2016''

starostkaobcepodalainformacioprovedenéinventarizacimajetkuobcek3'l.í2'2015'

zastupitelstvo obce nemá k provedéní inventarizací žádných připomínek' provedenou
inventarizací nebyla ziištěna žádná manka.

8/

starostka obce předloŽila podklady k projednání Vydání opatření obecné povahy č'1 i2016 Územního plánu Uhřice, kteÚ byl Zpracován firmou stermio Praha s'r'o, provoz Zlín l\,4alenoVice
V letech 2014-2015 a podala náVrh hlasování:
Zastupitelstvo obce Uhřice konstatuje po ověreníVe smyslu ustanovení s 54 odstavce 2 zákona

č'183i2oo6sb',oúzemnímplánovánÍastavebnímřádu(stavebnízákon),Vezněnípozdějších
předpisů' že náVrh Územní plán Uhřice nenív rozporu s politikou územníhorozvoje, s územně
plánovací dokumentací Vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů' se stanovisky dotěených
orgánů, a stanoViskem krajského úřadu.

Rozhodlovsouladusustanoveníms172odstavce5zákonaě'500/2004sb'.spráVnířád,Ve

znění pozdějších predpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůVodnění územníhoplánu'
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za pouŽití
VydáVá ve smyslu ustanovení s 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona
uštanovení s 43 odstavce 4 stavebniho zákona' v souladu s usianoveními s 171 ažs 174
13 a přílohy
zákona č' 5o)ol2oo4 sb., spráVní řád Veznění pozdějšich předpisú, ustanovení s
evidence Územně
č'7 Vyhlášky č.500/2006 sb', o územně analytických podkladech, a způSobu
- Územní
p|ánávací činnosti' Ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy Ó'112016
plán Uhřice'
bpatření obecné povahy č'1/2o16 - Územní plán Uhřice'příloha č'4' 7listů obsahuje
zastupitelstva a
odůVodnění Územního plánu Uhřice, je nedílnou součástítohoto usnesení
bude společnés usresenim arch'vován'

Výsledek hlasování: ScHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usneseni é.1'l5 l z10 l 2016'.
2
Zastupitelstvo obce Uhřice konstatuie po ověření ve smyslu ustanovení s 54 odstavce
zákona č.183/2006 sb., o územnímp|ánování a stavebním řádu (stavebnízákon)' ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Územní plán Uhřice není v rozporu s politikou územního
rozporů'
|.o.voj", s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
se stanovisky dotěených orgánů, a stanoviskem kra.iského úřadu'
řád'
Rozhodlo v šouladu s ustanovením s 172 odstavce 5 zákona č'5oo/2oo4 sb'' správní
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách iak, jak je uvedeno v odůVodnění územního
plán u.

použití
Vydává ve smyslu ustanoveni $ 6 odstavce 5 písmeno c) stavebniho zákona za
ustanovenÍ s 43 odstavce 4 stavebního zákona, v souladu s ustanoveními s 171aŽ$'l74
13 a
zákona č. 5oó/2oo4 sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisú' ustanovení s
přílohy č.7 vyhlášky ě'500/2006 sb., o územně analytických podkladech' a způsobu
obecné
evioence územně plánovací ěinnosti, ve znění pozdějších předpisů' opatření
povahy ě.'ll2o16 - Územni plán Uhřice.
_
bpatení ouecné povahy ě'1/2016 - Územní plán Uhřice příloha ě'4' 7 listú obsahuje
zastupitelstva
oáůvodněni Územního plánu Uhřice, ie nedílnou součásti tohoto usneseni
a bude společně s usnesenim archivován'

9/ opravy budovy Školy
Starostkaobce podala informaci o provádějících a plánovaných opravách na budoVě

býVaIé

je provedeno
školy, ktelé jsou zahrnuty v rozpoČtu obce na rok 2016, k dnešnímu dni
hlasování:
vymátovanii místnosti - horní sály a Vybroušení parket spodní sál a podala náVrh

opravách na bUdoVě
Zastupitelstvo obce Vzalo na Védomi informaci starostky o provádějících
provedení VymaloVání
býValé školy _ malování a brouŠeníparket, dále projednalo a schVálilo
za částku 65000'-Kč'
prostor společenskych místností'chodeb a kuchyňky Markétou LaŽovou
_
Hýža
troušení parket spodního sálu s renovaci podlahy VýČepu horní sály firmou Podlahy

KroměríŽzačástku4o3o9,-Kčadoplněnínábytku-spodnísálavýčep.hornisá|firmou
Radim Vozdek za cenu 61950.-Kč'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
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Přiiaté usneseni č. 116 l z'l0 12016|
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starostky o provádějících opravách na
budově bývalé školy _ malování a broušeníparket, dále projednalo a schvá|ilo provedeni
vymalování prostor společenských místností,chodeb a kuchyňky Márkétou Lažovou za
ěástku 6500o'-Kč, broušeníparket spodního sálu s ťenovaci podlahy Výčepu - horní sá|y
firmou Podlahy Hýža Kroměřiž za ěástku 40309,-Kč a doplnění nábytku - spodní sál a
výčep - horní sál firmou Radim Vozdek za cenu 61950'-Kě"

10/ NáVrh hlasování
starostka obce seznámila se třemi cenovými nabídkami na zhotovení a montáŽ plastových
oken a dveří do objektu č'p' 99 - prodejny potravin _ příloha č.5 pověřuje starostku obce k
podpisu smlouvy s firmou VPo Protivanov na zhotovení dila V částce 60830,-Kč - V ceně
nejsou ZahrnUty zednické práce' Byla Vybrána firma s nejniŽšícenovou nabídkou'
Výsledek hlasováni: ScHVÁLENo jednohlasre

Přiiaté usnesení č. 'l17 lz10 l2016.,
starostka obce seznámila se třemi cenovými nabídkami na zhotovení a montáŽ
plastových oken a dveří do objektu ě.p. 99 - prodejny potravin _ příloha č'5 pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s firmou VPo Protivanov na zhotovéní díla v částce
6o83o,-Kč - V ceně neisou zahrnuty zednické přáce. Byla vybrána firma s nejnižší
cenovou nabídkou.

11t

StarostkaobceseznámilaseZpráVouobezpečnostnísituacizarok2015'UhřiceodPolicie

_
Českérepubliky obvodního oddělení policie Morkovice-slížany příloha č.6' zastupitelstvo
obce bere obsah této zpÍavy na védomí'

12t

starostkaobceseznámilasdokumentacíaprotokolyopředánípřevzetístaveb,'Polnícesty
cH3 a interakční prvek lPl" v k.ú. Uhřice u KroměříŽe a 'Polní cesty cH2'' V k'ú' Uhrice u
Kroměříže mezi státnim pozemkovým úřadem KroměříŽ a obcí Uhřice'
NáVrh hlasoVání:

převzetí
Zastupitelstvo obce Uhřice bylo seznámeno s dokumentací a protokoly o předání a
cesty cH2'' V k'ú' Uhřice U KroměříŽe a Polní cesty ''cH3 a interakčního prvku lPl''
staveb
'Polní
Polní cestu
V k.ú. Uhřice u Kroměříže a přebilá tímto uvedené stavby do majetku obce Uhřice:
cH2 V hodnotě 9352537Kč a Polní cestu cH3 a intelakčníhoprvku lPl V k'ú' tJhřice u
Kloměříže V hodnoté 4245922'B0Kč'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení ě. 118

lz10

I20'16
stránka 5

z 7

zastupitelstvo obce Uhřice bylo seznámeno
s dokumentacía protokoly o předáni
převzéti staveb ,,Polni cesty cH2''
a
v r..,i. ur'ii"" řrornli'i"1"'J'n'
,."ra
interakěniho prvku lPl.' v k.ú. Uhřice'u
" p'"o'riir."
"""r, stavby"
KroměřÉ"
do
majetku obce Uhřice: Polní céstu
"
cH2 v hodnotě 93;zllirJl'i"l"'
"vedené
cestu
cH3
a
interakčního prvku lPl V k.ú. Uhřice
u Kroměří!"

;il;;;;'ou;,**u.

13t

starostka obce podala náVrh hlasování:
Zastupitelstvo obce projednalo a schVálilo
zakoUpení nových lustrů _ í2 ks do
společenských
místnostíbudoly školy z důvodu zvýšeni
osvettenosti a zá-sia"u1i"'
u místnostech
různédruhy s tím, Že se zachová sta47
broušený lustr rcí"]"
'".,ry
opravu' celková cena
i"ir"i"l" ^o"
lustrů bude představovat částku cca
30000,-Kč - na zakoup"niz?"k"]"""nou"

n"oiotv'

Výsledek hlasováníj scHVÁLENo jednohlasně'

Přijaté usneseni č. ,l1g t z1o l 20,16:
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
zakoupeni noVých lustrú _ 12 ks do
společenských místnosti budovv školy
z důuoou .uýs"niá"uciJno"ti :"
lustry jsou v mistnostech různe druhy
"
s tim, :"
"tauajici
.á"h."j
brousený
lustr.
ktenj ale
potřebuje opravu. celková cena lustrů
""
"i"ryr
bude předst"".u"t;;;;;;;"
3oooo,-Kč - na
zakoupení získat cenoVé nabídky.

14l lnformace z dění obce:

a/ 24'2'20'16 ploběhlo na KÚ
zjjn iednání ohledně problematiky Energie pod
kontroÍou a
25'2'2o16 jednánj

se zástupcem společnosti Market
přištÍm zasedáni' které probéhne
V březnu 2016

A'*.'

oJo"."""J Ímto zabýVat

na

seznámeni s korespondenci firmy l-lRE
Tital olomouc
premistěni
c/
kontejneru na třidéný odpad - oprava plochy
d] pro]ektoVá dokumentace p' Josef
Jarka _ itot .ám"ctjho parku zámku V
Uhřicích u
KroměříŽe
b/

staroStka podala náVrh na hlasováni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací
staVby Plot zámeckého parku Zámku
V Uhřicich u
KIoměiížes tím, že stavba bude provedena
die přeložene proĚřňue Jonurn"nt""u
nezasáhne do pozemků' kteých je Vlastníkem
"
oBEC Uhřice'
VýsIedek hlasoVání: scHVÁLENo jédnohlasně.

Přiaté usneséníč' 12o tz1o t2016:
zastupitelsfuo obce souhlasí s realizací

stavby P|ot záméckéhoparku zámku v Uhřicích
Kroměříže s.tím, že stavba bude provedena
dle přeloŽené přojektové
, - "'- ' ' dokuméntace a
nezasáhne do pozemkú, ktených je vlastníkem
óaec uh;ii..
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15/ Diskuse;

a)

pan Lechner:
- Budou fungovat VsakovacÍ drenáŽe u cesty na DřínoV _ jsou rozorané?

16l záuěr:

starostka poděkovala za účasta ukoněila schůzi Ve 20:10 hodin'

ověřili; Marie Maliňáková' PaVlína Pouperová
^žDl
,'ka4núá-'-,

zapsal; Antonín Ludik

ť/r;z'--

*--"Jš
!!,r/
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