zápis č. 12 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce Uhřice konaného
31.5.2016 V 18.30 hodin Ve spodním sálu býValé školy V Uhřicích

Programi
1/

Zahájenía úVod

2/

schválení programu Veřejného zasedání

3/

Scl'Va enl neoo U.Óen

l

Zapisovatele Zapl5u

4/ schválen í oVěřovatelů zápisu

5/ Kontrola plnění usnesení z Veřejného

zasedání 14'4'2016

6/ Projednání a schválení účetnízáVěrky za rok 2015
7/

Seznámenía projednánÍ ZpráW o hospodařeníobce za rok 2015'

B/

Projednánía schválení ZáVěrečnéhoúčtUobce Za Íok 2015

9/ Rozpočtovéopatření č' I l

2aL6

10/ Korespondence FIRE TITAL s r'o.
11/

Plojednání zajiištění akce ,'setkání Uhřic 11'6'2016

12l Pořízení DDHM
13/

Vyjádřenise ke stavbě přípojka NN stavba Poupera Petr UhRce 21

14l lnformace z děníV obci
15/ Diskuse

16l

záýél

qtránka

1z 6

1/ Starostka obce Zahájila Veřejné ZasedáníV 18'30 hodin, účast_dleprezenčnílistiny a
prohlásila Veřejné Zasedání Za Usnášení schopné - příloha č.1 a 2'

2/ schVálení pÍogÍamuschůze

staÍostka obce seznámila s připraveným programem schůze, kteý byl ZVeřejněný na Úřední
desce od 23'5'2016 do 1'6.2016 a podala náVrh hlasování;
Zastupitelstvo obce schvaluje navÍŽený program Veřejného Zasedání, který byl ZVeřejněný na
úřední desce od 23'5'2016 do 1'6'2016:
Výsleclek hlasování: ScHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení č. L33 l zr2l 2oL6|
zastupitelstvo obce schvaluie navržený program Veřeiného zasedání' ktený byl
zveřeiněný na úřednídesce od 23'5'2oL6 do 1.6'2016.

3/ Zapisovatelem určen Ludík Antonín'

4/ Starostka podala náVrh oVěřovatelů zápisU'
Zastupitelstvo obce schvaluje oVěřovateli Zápisu paní Marii N,4aliňákovou a PaVlínu Pouperovou'

Výsledek hlasování: ScHVÁLENo jednohlasně'

Přiiaté usnesení č' L34 l z12 l 2oL6|
zastupitelstvo obce schvaluje oVěřovateli zápisu paní Marii Maliňákovou a PaVlÍnu
Pouperovou.

5/ Kontrola plnění usnesení Z Veřejného Zasedání 14.4.2016;

staÍostka obce seznámila S pňjatými usneSeními z Veřejn éha zasedání 14'4'2016 a jejich
splněním k dnešnímudni
je
Není splněno přijaté usnesení č'126 / z11l 2016 Z důVodu poŽadované změny atento bod
opět V dnešnímprogramu zasedání'
Není Zatím splněno usnesení č.129 / Z11 / 2016 - bude pňpraveno na příštíZasedání'
ZastupitelStVo obce bylo seznámeno s přijaými usneseními Z Veřejného Zasedání 14'4'2oL06 a
jejich sp|něním a bere na Vědomí obsah této zpráVy'
:

Výsledek hlasování: ScHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č. L35 l zL2 12016|
zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přiiatými usneseními z Veřejného zasedání
splněním a bere na Vědomí obsah této zpráVy.
14.4.2016 a

'eiich
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6/ starostka obce seznámila s účetnímiWkazy, Íozvahou a přílohou obce Uhřice, lČo
oo287a51sestavenými k 31''L2.2015' Zastupitelsfuo obce pÍojednalo náVrh účetnizávé(ky za
rok 2015 a nezjistilo , Že by účetnÍzávérka neposkytla V rozsahu předloŽených dokladů v
Souladu s s 4 Vyhlášky č'2ol2o13 Věrný a pocti\^ý obraz předmětu účetnictvía finančnísituace
účetnijednotky' Po projednání poda|a náVrh hlasování:
Zastupitelstvo obce Ulhřice schvaluje účetnízáVěrku obce Uhřice, lČo 00287857 za rck 201-5'
ZáÍoVeň Íozhodlo o převedení \^ýsledku Ve Vyši 899621,99 kč V roce 2016 naúčel432
Výsledek hospodaření minulých účetníchlet' o schvále ní Účetní ZáVěÍky obce Uhřice za rok
2015bucleWpÍacovánprotokol,kterýbUdeVnejbliŽšímmoŽnémteÍmínu,nejpozdějiVšakdo
3o'6.2016 odeslán do centÍálního systémU účetníchinformací státu podle technické Vyhlášky o
účetníchZáZnamech - příloha č'3'
Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'

Přiiaté usnesení č.L36 l zlz l 20!6|
Zaitupitelstvo obce Ulhřice schvaluje účetnízáVěrku obce Uhřice, lčo 00287857 za rok
2oL5. zároveřl rozhodlo o převedení Výsledku Ve Výši 899621'99 Kč V roce 2016 na
účet432 - V'ýsledek hospodaření minulých účetníchlet. o schválení účetnízáVěrky obce
Uhřice za rok 2015 bude vypracován protokot, ktený bude V nejbližšímmožnémtermínu,
nejpozději Však do 30.6.2o16 odeslán do centrálního systému účetníchinformací státu
podle technické Vyhlášky o účetníchzáznamech - příloha č.3'

7/ Starostka obce Seznámila se ZpráVoU č' 87lzoIstlAK o \^ýsledku přezkoumání hospodaření
obce Uhř]ce' lČo 00287857 Za rok 2015, audit byl proveden Krajským úřadem Zlín Ve dnech
_
chybu pň sestavovánÍ rozpočtu na rok 2015 , ke které došlo
2'3.-43'2a1-6, objasnila

financováníčinilo1006000,-kčastavnaúčtechk3L'L2'2o1'4čini|pouze1000788,34,rozdíl
5211,66 kč _ nebyl kryt rozpočet Íinančnímiprostředky' K této chybě došlo Z důVodU, že

rozpočet na rok 2015 se sestavoval V listopadu 2014 a tedy nebyl V této Znám přesný StaV účtů
k 31.12'2016 - je třeba V budoucnosti tomuto Věnovat ZVyšenou pozornost'
Zastupitelstvo obce Uhřice po projednání bere na Vědomí obsah ZpráVy č' 87/201"5/lAK o
_ příloha č'4 s
Výslec]ku přezkoumání hospodaření obce Uhřice, lČo oo2a7a57 za rok 2015
tim' že je zapotřebí Věnovat V budoucnosti ZVyšenépozornosti př] sestavování rozpočtu'
Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně.

Přijaté usnesení ó'L37 l 7L2 l 2oL6:
zastupitelswo obce Uhřice po projednání bere na Vědomí obsah zpřáVy č' 87/2015/lAK o
výsleáku přezkoumání hospodaření obce Uhřice, lčo 00287857 za rok 2015 - příloha č'4
siím, že je zapotřebí Věnovat V budoucnosti zvýšenépozornosti při sestavování
rozpočtu'
Za
B/ staÍostka obce seznámila s předloŽeným qipracovaným ZáVěrečným účtemobce Uhřice
po projednání podala
Íok 2015 zveřejněným na úřední desce od I2.5' 2oL6 do 28'5'2016 a
návrh hlasování:

stfánka 3

Z

6

účetobce Uhřice' lČo 00287857
Zastupitelstvo obce projedna|o a schválilo ZáVěrečný
za rok 2015 bez W/hrad- příloha č'5
zveiejnony' na uieoní desce od I2'5'2oL6 do 28'5'2016

:

Výsledek hlasování: ScHVÁLĚNo jednohlasně'
Přijaté usnesení ó.I38l ZL2I 2oL6:
Uhřice' lČo 00287857
z..iupit"l.tuo obce projednalo a schválilo záVěrečný účetobce
za rok 2015 bez V'ýhrad - příloha č'
zveieinený na uieoni o"sce oa L2'5'2oL6 do 28'5'2016
5.

po projednání podala náVrh
9/ Starostka obce předloŽila Íozpočtovéopatření č.1/2o16 a
hlaSování:

opatření č-1/2o16 _ příloha č'6'
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č.139 l zLz l 20L6|
č-1/2o16 - příloha č' 6'
zastupitelstvo obce přojednalo a schválilo rozpočtovéopatření

10/StarostkaobceseznámilasodeslanoukorespondencíspolečnostiFlRETTAL,s'r'o.

olomouc a podala náVrh hlasování:
korespondenci Společnosti FIRE
zastupitelstvo obce bere na Vědomí informaci o odeslané
Zab)íVat na příštímVeřejném Zasedání z
T|TAL s'r'o. olomouc a bude se touto pÍoblematikoU
důVodu očekáVané odpovědi 'příloha č'7'
Výsledek hlasování: ScHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č. L4o l ZL2l 2o16l
společnosti
obce beře na Vědomí informaci o odeslané korespondenci
Veřeiném
příštím
problematikou zabýVat na
';a;;'*;i.i'"
F|RE TITAL s'r.o. olomouc a bude se touto
_
zasedání z důVodůočekáVanéodpovědi příloha č'7'

11/ Akce setkání Uhřice
Uhňc" 2016:
akce
Starostka obce podala náVrh hlasování k Zajištění
"Setkání
Uhřic 11'6'2o16 V našíobci a schvaluje:
Zastupitelstvo obce projednalo Zajištění akce ''setkání
občersvenípro zástupce obcí oběd' koláčky Včetně upomínkových
,"ls,e"ia požárního
"nr-".í
pen í skupiny TRiR a potrárů pro druŽstva malá kopaná
i
piáJ'cr,i' " n"o"o"
'vstou
útokU'

Výsledek hlasování: ScHVÁLENo jednohIasně'
Přiiaté usnesení č'L4L l zLzl 2016
11'62016 v našíobci a
z.iiupit"r.tuo obce proiednalo zajištění akce "Setkání Uhřic
;;;l";", zajištěnía uhrazení občerstvenípro zástupce obcí oběd' koláčky Včetně
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a pohárů pÍo druŽstva malá
upomínkových předmětů, hudební Vystoupení skupiny TRlP
kopaná a požářního útoku'

12l Starostla podala naVlh hlasování:

techniky V částce 16300'-kč
žastupitetswo ooce projednalo a schváliIo Zakoupení ozvučovací
které l]Ude slouŽit obci a na zapůjčeníakcí
nu poiáani r.ur,urních á společenských akcíV obci'
SDH Uhřlce'

VýSledek hlasování; sCHVÁLENo jednohlaSně'

Přiiaté usnesení č.L42l zL2l 2oL6|
V částce
z;tupitelstvo obce proiednalo a schválilo zakoupení ozvučovacítechniky
které bude sloužit obci a
ioáoo,-r.e n. poiaaání kulturních a spoleěenských akcí V obci'
na zapůičeníakcí sDH Uhřice.
k Vysvětlení
13/ starostka ol]ce předa|a slovo místostarostovi p' Antonínu Ludíkovi
bylo schváleno
prootematiry onteoně přípojky Nr"r Poupera Petr' Uhnce 21' které
č']"26 / Z1Ll2oL6
)astupite|síem na minulém Veřejném zasedání - přijaté Usnesení
hlasování:
oíuoiu u.nir,ry.n pÍoblémůpÍovediteInosti po pÍojednání podala náVrh

az

projekt připojení NN Poupera Petr Uhřice č'21 a
Zastupitelsfuo obce projednalo a Schválilo no\'
o zřízení věcného břemene se společností
SmloUVU č.1o3oo29 32gloo2 a Smlouvě bUdoucí
ze dne 14'4'2016 _ příloha
E.on Distribuce, a.s' a tímto Íušípřijaté usnesení č' L26l z 1L 1201-6

Výsledek hlasování: scHVÁLENo jednohlasně'
Přijaté usnesení č.!43 l zL2I20!6|
projekt připoiení NN Poupera Petř UhYice
zastupitetstvo obce projednalo a schválilo nov'ý
zřízení věcného břemene se
č.2t a smlouvu č'1o3oo29329/oo2 o smlouVě budoucí o
é' 126lz 11 /201_6 ze dne
společností E.on DistÍibuce, a.s' a tímto rušípřiiaté usnesení
L4.4'2o!6 ' pří|oha č.8.
14l lnformace Z dění V obci:
přítomnosti společnosti EoN část
ď 23'5'2016 bylo opÍaveno firmou lNsTA lvanovice za
potÍub0
běŽnou poruchu (poškozeníhrdla
Vodovodního řadu před prodejnoU potravin šlo o

zhotovitelem Biokoridoru na
29.4'2016 bylo obci oznámeno lng' Pavlem Badankem pozemcích' Zřejmě chemickymi
Že došlo k pošřození rostlin na těchto
p'e
"'ouilo'ói*2,
AgrodruŽstvo' 1'5_2016 proveden průzkum
!".ioov.i'."a"r.n pozemků, které obhospodařuje
k tomuto dni činícca-l23oo'-Kč a můŽe se
iá."''ru. uvei.runí; předběŽné škody, která
pÍůzkumpozemků l.níŽení/ S tím, Že zhruba po měSíci se provede opětovný
páe.lin-'
N'4orkovice k UZnání škody' Zatím není odpověd''

b

l

r.j"t
p"'ů" Jňi' *ogrodruŽstvo
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provedla opravu chodníků V areálu
měsíci 5/2o16 Íirma Zdeněk Kroupa na Vlastni náklady
poškození ploŠinou při opravě komlnu
Školní zahrady-odStraněn i Zavady
c/ V

L5l Diskuse:

,:

a) paní Maliňáková lV.:

ió.ná.iru tor"l

u

zádost o VyčiŠtění Vodoteče Tištinl(a V obci Uhřice'

Ve 20:00 hodin'
15/ starostka poděkovala za účasta ukončila schůzi

ověřili:

N,4arie

Maliňáková a Pavlína Pouperová
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\
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zaDsal: Antonin LUdík

-
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