zápis é- 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného
14.4"2016 v í8.30 hodin ve spodním sálu býva|é školy v Uhřicích

Program:
1l zahď)eni a úvod
2/

schváleni programu Veřejného zasedání

3/ sct^u51"n'
4/

n"oo u|.'e'']í zap:sovatele zápisu

schválení oVěřovatelů zápisu

5/ Kontrola plnění usneseníz Veřejného

zasedání 29'2'2016

6l

zadávaci říze.í _ zhotovení přístřeŠkuŠkolnízahrada

7l

zholoveni d|ažby pod kontejnery - před prodejnou potravin

8/ Projednání a schVálení srnlouVy č 1030029329/002 budoucí o zřizení Věcného břemene se
společnosti EoN, Vyjádření se ke slavbě Uhřlce' Poupera Petr, záVěsná přÍpojka NN
9 / Žádost o souhlas rea]izace brány a branky p' Josef Jarka
10 / Vyřazení DDHM

11l PořízeníDDHM
12l Ploblematika společnost FlRET|TAL, s'r'o.

13/ Projednání a schVálení Uskutečnění obecních akcí
14l

VPP na rok 2016

15 / lnformace z dění obce

16/ Dlskuse

17l záýér

1/ stalostka obceZahájila Veřejné zasedáníV 18'30 hodin, účast_ dle plezenčnílistinya
prohlásila Veřejné z asedáni za usnáŠeníSchopné - při|oha č'1 a 2'

2i

Schválení programu schůze

starostka obce Seznámiia s připraveným programem schůze, kteÚ byl ZVeřejněný na úřední
desce od 6'4'2016 do 15'4'2016 a podaía náVrh hjasováni;
zastupitelstvo obce schValuje navrŽený program Veřejného zasedání kteÚ by] ZVeřejněný na
'
úřední desce od 6'4'2016 do 15'4'2016.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č. 'l21 lz'l1 l20'16,
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program veřejného zasedáni, který byl
zveřejněný na úřednídesce od 6.4.20í6 do 15'4.2016'
3/ zapisovateJem určen Ludík Antonín'

4/ starostka podala náVrh oVěřovatelů zápisu'
Zastupjtelstvo obce schValuje oVěřovateli zápisu pana Radima Červenku a Danuši
Procházkovou'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usneseni ě.'l22 l z'l1 l2016|
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu pana Radima Červenku a Danuši
ProcházkoVou.

5/ Kontrola plnění usnesení Z Verqného zasedáni 29'2.2016
starostka obce seznámila s přijatými usneseními z Véřejného Zasedání 29'2'2o16 a pada|a
náVrh hlasování:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přijatými usneseními z Veřejn ého zasedáni 29.2.2016 a
bere na Vědomí obsah této zpráVy'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usneseni č. 123 lz11 120'16:
zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přijatými usnesenimi z veřeiného zasedání
29.2.20'16 a bere na Vědomí obsah této zpřávy.
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přístrešku na
_
starostka obce seznámila s cenovými nabÍdkami přiloha č'3, na Zhoiovení
Školnlzal'raoe a podala navlh h|asováni

ZastupitelStVoobceprojednaIopředloŽenétřicenoVénabídkynazhotovenípřístřeškunaškolní
íirmou
zahradě pro pořádání Společenských akcí a pověřuje stalosiku obce k uzavření soD s
provedené práce Ve Výši 90000'Kroupa zdeněk za cenu 187736'-Kč s poskytnutím Zálohy na
Kč po podpisu smlouvy'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasné'
Při.iaté usnesení č. 124lz'l'l l2016|

přístřešku na
Zastupitelstvo obce pro|ednalo předložené tři cenové nabídky na zhotovení
školni pro pořádání společenských akcí a pověřuje starostku obce k uzavření soD s
práce ve
firmou Kroupa zdeněk za cenu 'l87736,_Kč s poskytnutím zálohy na provedené
výši 90000'-Kě po podpisu smIouvy.

_
pod koniejnery
starostka obce seznámila s predloŽenou nabídkou na zhotovení plochy dlažby
od pana Vladana Kroupy _ přiloha č'4 a poda|a návrh hlasování;
Zastupitelstvo obce projednalo a schVá|iIo provedeni dlažby pod kontejnery na tríděný odpad
panem Vladanem KroupoU Za cenu 56336'-Kč (nabidková cena byla sníŽena o 10%)'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.
Přijaté usnesení č. 125 lz11 l2016|
třiděný
zastupitelstvo obce projednalo a schVálilo provedení dlažby pod kontejnery na
o
odpad panem Vladanem Kroupou za cenu 56336,-Kč (nabidková cena byla snížena
lOo/"1-

8/

stalostka obce seznámila s náVrhem smlouvy č' 1 o3o029329/ooo2 společnosti EoN o smlouVě
budoucí o zřízení věcného břemene a poda|a náVrh hlasování:
spoleěnosti EoN o
ZastupiteIstvo obce projednalo a schváli1o sm10Uvu č' 1o30029329i 002

smlouvěbudouciozřízeníVěcnéhobřemenekestavběUhřice21'panPoupera-zavěsná
_
připojka NN a nemá připomínky k situačnímu výkresu stavby příloha č'5'

Výsledek hlasování: scHVÁLÉNo jednohlasně'
Přijaté usnesení č. '126 lZ11 I20'16:
EoN
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu č' 1o30029329/002 společnosti
21' pan Poupera _
o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene ke stavbě Uhřice
_ pří|oha č'5"
závěsná připojka NN a nemá připominky k situačnímuVýkresu stavby
pana Josefa Jarky
9/ starostka obce seznámila s Žádostí o souhlas realizace brány a branky
na pč'4 a podala náVrh hlasování:

trránká
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Zastupitelstvo obce projednalo žádost p'Josefa Jarky - souhlas realjzace brány a branky p'
Josefa Jarky na p'č'4 a souhlasí s realizací - příloha č'6'

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednoh|asně'
Přijaté usnesení č. 127 lz1'l l20'l6i
zastupitelstvo obce projednalo Žádost p.Josefa Jarky - souhlas realizace brány a branky
p. Josefa Jarky na p.ě.4 a souhlasí s realizací _ příloha č"6.

10/ Vyřazení DDHN,4
starostka předložila náVrh na Vyřazení DDHl\i1 na základě provedené inventarizace majetku
obce k 31' 12'2016' které byly shledányjako staré - nefunkční a podala náVrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyřazení DDHlvl * príoha č'7'
Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'

Přijaté usnesení č.128 lz'l1 l2016|
zastupitelstvo obce schvaluje vyřazéní DDHM _ příloha č.7.

11l Pořízení DDHN/
starostka podala informaci, že je zapotřebí pořízení nádoby na dřevo ke krbovým kamnům na
dřevo 1a oievo a pooa a náVlh hlasován
ZastupitelStVo obce poVěřuje starostku obce k získánícenových nabídek na pořízení nádoby na
dřevo ke krbovým kamnům do budovy školy'
:

Výsledek hlasoVání: scHVÁLENo jednohIasně

Přiiaté usnesení č.'l29 tz11 l2016i
zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k získání cenoVých nabídek na pořízení
nádoby na dřevo ke krbovým kamnům do budovy Školy.

12l Problematika FIRETITAL

starostka obce seznámi]a s práVním rozborem SoD se společností FIRET|TAL z roku 2015 na
zakoupení aUta pro zásahovou jednotkU sDH Uhřice poda{a náVrh hlasováni:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s práVním rozborem od JUDr' lreny Motalové - smlouvy
soD Se společností FlRET|TAL uzavřenou V roce 2015 a souhlasí s postupern Vyzvat firmu
FlRET|TAL s'r'o' k dodáni a uhrazení 2ks pneu Vaků (VzduchoVé pérování) do auta _ příloha

č'8'
VýSledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Při.iaté usnesení č.13o l z1'l l 20'l6i

zastupite|stvo obce bylo seznámeno s právnim rozborem od JUDr. lreny Motalové smlouvy soD se spoleěností FlRET|TAL uzavřenou v roce 2015 a souhlasí s postupem
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pneu vakú (vzduchové pérování)
vyzvat firmu F|RETITAL s.r.o. k dodání a uhrazení 2ks
do auta _ příloha ě.8.

131

starostka obce podala náVrh hlasoVání:
čarodéjnic''na školní
Zastupitelsivo obce projednalo a schVálilo uskutečněníakce; ''Pálení

zahraděastavenimájeuautobusovétočny30'dubna2o16od18hodinsposkytnutím
Vody, káVy V hodnotě
i"'pr"tnáno ooo"'"tvání účastníkůmakce - špekáčky,chleba a minerální
cca 2ooo,-Kč' pivo prodej 20,-Kč za 0,5l'

Výsledek hlasováni: ScHVÁLENo.jednohlasně'
Přijaté usneseni č. 13'l lz1'l l2016|
čarodějnic" na
Zastupitelswo obce projednalo a schVálilo uskutečněníakce: "Páleni
od í8 hodin s
školni zahradě a stavení máje u autobusové toěny 30' dubna 2016
a minerální
poskytnutím bezplatného občerstveníúčastnikůmakce - špekáčky' chleba
uoay, lauy v hodnotě cca 2ooo,-Kě, pivo prodej 20,-Kě za 0'5l'

14t

na rok 2016 na základě
stalostka seznárnila s podmínkami Zaměstnání pracovníkůna VPP
informací získaných od Úřadu práce a podala náVrh hIasování:
pracovníků V rcce 2a16 z
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami zaméstnání
problematiku a schvaluje Zaměstnání 2
Úřadu práce s možností zíSkání dotací' plojednalo tuto
a pana Tomáše
pracovníkůna pracovní Úýazek 25 hodin týdně - paní AneŽku Bohuslavovou
Rezn!cka.

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usneseni ě.132lz11 l 2016i
pracovniků v rcce 2016 z
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podminkami zaměstnání
problematiku a schvaluje
Úi"ou pra"" s možností ziskání dotací, projednalo tuto
- paní AneŽku
zaměstnáni 2 pracovníkůna pracovní úvazek 25 hodin ýdně
Bohuslavovou a pana Tomáše Řezníěka'

15/ lnformace Z déníobce
V soboiu 16'4'2016 SDH Uhřice Uskuteění

V obci

sběr kovového šrotu'

16/ Diskuse:

a) pan

l\,4azánek V.:

- Byly promáěklé chodniky při rozebírání komínŮ
přístřešku pro muzikanty'

- Zdeněk

by to mohl opravit při stavbě

i
Železné trubky v obchodě by se mohly přebrat a některé
uschovat. Dají se později pouŽít
např. jako floky.
- U rybníka jsou kameny a chtěly by vysbíÍat'
-

b) pan

Poupera O.l

'

- K rybníku by nebylo špatné Vysázet ovocné
stromy.

d) pan Červenka R.:

Topoly kolem cesty na DřínoV můŽou být nebezpečné,
měIo by se s nimi něco dělat.

17l Závěr:
starostka poděkovala za účasta ukončila schůzi Ve 19:55
hodjn'

adim Červenka' Danuše Procházková

zaosal: Antonín Ludik

fuťa-

lrJ'rl-'
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c) pan ŠmehlikA':
- Kdy bude Vyčištěno koMo potoka Povodím lvloÍavy?
-

I

t::

