OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
únor - červenec 2014
Ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – únor – červen 2014
Zastupitelstvo obce Uhřice:
- schvaluje výpověď z nájmu pohostinství
- bere na vědomí zprávu o kontrole EKO-KOM
- zamítá žádost o úhradu mříží a žádost o finanční příspěvek Rybář.svazu Jevíčko
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 673 s E.ON Distribuce
- schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství
- schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2013
- schvaluje finanční příspěvek na zřízení Babyboxu ve Svitavech ve výši 1.000,-Kč
- schvaluje Směrnice o zadávání veřejných zakázek a schvalování účetní závěrky
- schvaluje Smlouvu o pronájmu a údržbě sadu Květnice
- schvaluje výběr dodavatele na opravu místních komunikací – DEAS spol. s r.o.
Boskovice (nejnižší nabídka 2.110.562,-Kč)
- schvaluje Smlouvu s EKO-KOM a rozpočtová opatření
- schvaluje změnu počtu zastupitelů obce Uhřice pro následující volební období
Jak si mnozí občané všimli, ke kontejnerům přibyl i kontejner na oděvy a obuv.
Do kontejneru lze odkládat oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení,
ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie se do
kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe
svázané po párech. Oděvy z tohoto kontejneru jsou tříděny v Boskovicích, a
pokud jsou v pořádku, jsou dávány do prodeje do tzv. Second handů (sekáčů).
Může se tak stát, že Vaše vyhozené kalhoty bude za pár korun nosit soused.
Proto doporučujeme do tohoto kontejneru ukládat poškozené oděvy či obuv,
které jsou pak ekologicky likvidovány.
Tradiční sběr oděvů, obuvi, hraček na Obecním úřadě (který organizuje
Diakonie Broumov) se bude organizovat nadále 2 x ročně (jaro a podzim) – zde je
vhodné dávat použitelné oblečení, protože je poskytnuto na humanitární pomoc.

Zapište si do kalendáře:
30. srpna 2014 – Cyklovýlet Okolo Malé Hané – místní hřiště Uhřice,
organizuje naše obec, očekává se až 1000 cyklistů, proto žádáme občany, aby
pomohli
s organizací
–
kontaktujte
jakéhokoliv
zastupitele!
Byla spuštěna internetová registrace – prosíme všechny, kteří se budou chtít
účastnit a jet na kole, aby se předem registrovali na www.okolomalehane.cz
z důvodu zajištění startovního balíčku !
Akce se zúčastní pan Zimovčák na historickém vysokém kole s projektem na
podporu onkologicky nemocných dětí, senátor Josef Regec a další politické osoby.
Na programu bude vystoupení mistra Evropy, ČR, vicemistra světa v biketrialu
Martina Kakáče, ukázka a možnost jízdy na speciálně upravených jízdních kolech,
jízda na segway, skákací hrad, skákací boty, losování tomboly, taneční zábava
s volným vstupem se skupinou Defekt. Také bude zajištěno bohaté občerstvení
s možností ochutnávky regionálního piva z Vesnického pivovaru Ohrada Vísky –
Bejček a Vísecká pšenka. Prosíme též o sponzorské dary do tomboly! DĚKUJEME!
7. září 2014 – Poutní mše svatá u kapličky

Upozornění !
Od 7.7. do 16.8. budou v naší obci
probíhat opravy místních komunikací
a proto bude docházet k uzavírkám
některých částí. Prosíme vás tedy o
shovívavost. Komunikace budou vždy
označeny dopravní značkou. Nejdříve se
bude opravovat úsek č. 1 a 3. Poté č. 2 a
4 dle této mapky.

Děkujeme všem, kteří svoji účastí 14. 6. podpořili Celostátní setkání Uhřic u
Vlachova Březí. Příští rok se setkání koná u nás 13. 6. 2015!
Poděkování
VOS zemědělců a.s., Velké Opatovice děkuje Sboru dobrovolných hasičů Uhřice za
včasný a příkladný zásah při požáru trávy blízko seníku, došlo tak k záchraně
několikamilionového majetku.
Ing. Mojmír Dosedla, ředitel VOS a.s.

