OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
říjen 2013 – leden 2014
Vážení spoluobčané,
po delší době se do Vašich schránek dostává tento občas vydávaný zpravodaj.
Připomeňme si proto některé události, které se udály v posledních měsících:
- podzimní volby za Parlamentu ČR (výsledky: ČSSD 50 hlasů, ANO2011 33 hlasů,
KSČM 30 hlasů, KDU-ČSL 24 hlasů,…), účast byla pouhých 65,37% voličů.
- posezení ve vinném sklepě a košt vín v Hustopečích určený všem občanům
- předvánoční koledování Malohanácké muziky na Malé Straně
- Silvestr v kulturním domě, Tříkrálová sbírka, Myslivecký ples a řada dalších…
Byla ukončena akce opravy komunikací a úprav veřejných prostranství, následná
fyzická a „papírová“ kontrola ze strany kontrolních orgánů a začátkem měsíce
února došlo k přijetí dotace v plné výši.
V letošním roce chceme opravit komunikace zejména v místech, kudy bude
o prázdninách projíždět cca 1000 cyklistů – Cyklovýlet Okolo Malé Hané se
totiž uskuteční v Uhřicích na místním hřišti. A již nyní víme, že bude potřeba
mnoho ochotných občanů, kteří pomůžou s vlastní organizací. Budeme proto
velmi rádi, pokud svůj čas obětujete pro tuto akci, která velmi zviditelňuje naši
obec! Účastníci cyklovýletu jsou i mimo region, dokonce i ze zahraničí a za účasti
politických osob. Minulý rok jelo kolem 900 cyklistů, dá se proto letos očekávat
nárůst až na 1000 cyklistů, vše je však závislé na počasí. Činnosti, které můžete
například vykonávat: tým lidí u registrace účastníků, koordinace dopravy,
občerstvení, tým u pronajatých zařízení, příprava visaček, účastnických tašek,
tomboly, …. Je toho mnoho, přijďte nám pomoct! Dejte nám o sobě vědět na
Obecním úřadě, emailem nebo zavolejte do konce února 2014.
Přeji nám všem v tomto pošmourném počasí pozitivní mysl, náladu a toleranci
mezi spoluobčany. Kdy jste se naposledy usmáli na souseda? 
Miroslav Hartl, starosta obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – září 2013 – leden 2014
Zastupitelstvo obce Uhřice:
- schvaluje záměr směny pozemků p.č. 622/1, 622/2, 622/3, 716/3, 495/71,
619/3 a schvaluje prodej pozemku p.č. 4959/41
- schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na p.č. 495/57 za účelem výstavby RD
- schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství
- bere na vědomí výsledek dotazníkového šetření v oblasti obnovení provozu
Mateřské školy Uhřice a nepovoluje otevření pohostinství v této budově
- schvaluje pořízení plynových kamen do pohostinství
- schvaluje záměr změny Územní plánu obce Uhřice
- schvaluje Kupní smlouvu na prodej p.č. 495/57
- schvaluje snížení nájemného pohostinství za 10-12/2013
- souhlasí s pořádáním zájezdu a úhradou dopravy do vinného sklepa
- bere na vědomí zprávu z kontroly Státního zemědělského intervenčního fondu
- bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí Malá Haná na rok 2014
- bere na vědomí informace o situaci u domu č.p. 29 a 30 a přilehlé komunikace
a ukládá stavebnímu výboru provádět kontroly a monitorovat stav
- bere na vědomí návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2014 ve výši 3.500.000,-Kč
- schvaluje plán inventarizace, proškolení inv. komisí a příkaz starosty
- schvaluje Dodatek č.5 s Charitou Blansko na poskytování pečovatelské služby
v roce 2014 ve výši 6.230,-Kč
- schvaluje Dodatek ke smlouvě s RWE GasNet na pronájem plynovodu
- schvaluje projekt pěstební a těžební činnosti na rok 2014
- bere na vědomí návrhy rozpočtů Svazku obcí pro výstavby R43 a Svazku obcí
vodovodů a kanalizací na rok 2014
- schvaluje rozpočet obce Uhřice na rok 2014 dle vyvěšeného návrhu rozpočtu
- schvaluje poskytnutí příspěvků a transferů v roce 2014 v celkové výši 47,8tis.Kč

Charita Blansko děkuje občanům naší obce za podporu Tříkrálové sbírky.
Výtěžek v naší obci činil 8.002,- Kč (loni 6.696,- Kč) a 10 EUR a jde převážně na
podporu v okrese Blansko. Děkujeme zejména koledníkům Elišce Horákové,
Vendule Liškové a Sáře Hartlové za jejich ochotu a čas obětovat se pro druhé.
Upozorňujeme, že kontejnery na sklo jsou výhradně na lahve
a tabulové sklo. Ostatní, které se do kontejneru nevlezou (autosklo,
drátosklo), patří do velkoobjemového odpadu!
Vedle kontejnerů neukládejte žádné sklo, nebude odvezeno!
Zapište si do kalendáře:

14. února 2014 – IV. Obecní ples – srdečně zveme nejen občany
Uhřic na společenskou akci, na které je spousta tance a zábavy!
Zajištěno předtančení mistryně ČR a vicemistryně Evropy v …… překvapení!
Přijďte!
1. března 2014 – Maškarní karneval – ráno v 9.00 pochůzka masek obcí, sraz u
Obecního úřadu, od 14 hodin v kulturním domě maškarní karneval nejen pro děti
4. března 2014 – Svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik –
16:15 – 16:45 na Malé Straně (vč. barev, tonerů, chemie, zářivky, kabely, …)
7. – 9. března 2013 – Svoz velkoobjemového odpadu - kontejner na Malé
Straně, do kterého lze ukládat matrace, autosklo, keramiku, velké plasty, …
18. května 2014 – Beseda s důchodci – od 14 hodin v kulturním domě
14. června 2014 – Celostátní setkání Uhřic – tentokrát v Uhřicích u Vlachova
Březí, opět z naší obce vypravíme autobus pro fanoušky a účastníky klání
30. srpna 2014 – Cyklovýlet Okolo Malé Hané – místní hřiště
Uhřice, organizuje naše obec, očekává se cca 1000 cyklistů, proto
žádáme občany, aby pomohli s organizací!
7. září 2014 – Poutní mše svatá u kapličky
Výše poplatků za komunální odpad zůstává stejná: 450,-Kč za osobu
a poplatek ze psa 100,-Kč. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2014. Již nyní je můžete
hradit hotově na OÚ v úředních hodinách nebo bankovním převodem na číslo
účtu 259645369/0300, VS = číslo domu.
Statistika obyvatel k 31. 12. 2013
počet obyvatel: 315
narození: 5
přistěhování: 12
odstěhování: 1
úmrtí: 1
mužů: 144
žen: 171
Věkové složení obce
Blahopřejeme našim oslavencům (září 2013 – leden 2014)
paní Marie Haničincová
paní Kamila Janková
paní Zdenka Ambrosová
pan Leopold Lajšner
paní Zdeňka Dufková
pan František Konečný

pan Jaromír Báča
pan Dalibor Culík
pan Jaroslav Janek
pan Josef Zapletal
paní Libuše Kočvarová
paní Jiřina Valentová

