OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
říjen – prosinec 2014
Vážení spoluobčané,
máme za sebou poslední čtvrtletí roku 2014, proto bych Vás rád prostřednictvím
pravidelného občasníku informoval o událostech v naší obci.
Úvodem bych vám rád poděkoval za Vaši účast u letošních voleb do Obecního
Zastupitelstva. Společně se nám tak podařilo ustavit nové vedení obce, které se bude
snažit plnit své povinnosti s nejlepším vědomím a svědomím, aby nezklamalo Vaši
důvěru.

Výsledky voleb do Obecního Zastupitelstva
Členové Obecního Zastupitelstva:
Starosta: Fratišek Komínek
Místostarosta: Stanislav Ecler
Finanční výbor: Lubomír Klimeš, Petr Dufka, Věra Hrbáčková
Kontrolní výbor: Jitka Mrvová, Lucie Lusková, Jaroslav Janek
Výbor pro les: Petr Dufka, František Komínek, Stanislav Ecler
Výbor pro pořádek: Lucie Lusková, Lubomír Klimeš, Stanislav Ecler
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ): Věra Hrbáčková, Jitka Mrvová, Jaroslav Janek

Zasedání Zastupitelstva obce Uhřice listopad – prosinec 2014
Zastupitelstvo obce Uhřice:
- schvaluje nájemní smlouvu s RWE na pronájem vedení v obci
- schvaluje aktualizovaný Jednací řád obce
- schvaluje výši odměn členů Zastupitelstva
- bere na vědomí návrh rozpočtu obce pro rok 2015
- schvaluje návrh věcného břemene el. přípojky EON
- schvaluje příspěvek na financování sítě služeb sociální prevence
- schvaluje výběr kandidáta na údržbu zeleně v obci
- schvaluje dodatek ke smlouvě svozu odpadu - SITA CZ a.s.
- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH

- schvaluje upravený seznam vykonaných prací na hospodaření obecních lesů za rok
2014 – LESCUS s.r.o.
- schvaluje upravený plán na hospodaření obecních lesů pro rok 2015 – LESCUS s.r.o.
- schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Velké Opatovice o vykonávání
přestupkové komise
- schvaluje plán inventarizace, proškolení inv. komisí a příkaz starosty
- bere na vědomí uspořádání pochodu Mikuláše s andělem a čerty
- bere na vědomí konání Předvánočního koledování s Malohánáckou muzikou na Malé
straně
- informuje o konání Silvestra v místním KD
- bere na vědomí provedení odběrů vzorků odpadních vod
- bere na vědomí návrhy rozpočtů Svazku obcí pro výstavby R43, Svazku obcí vodovodů
a kanalizací a Svazku obcí Malá Haná na rok 2015

Zapište si do kalendáře
21.12.2014 – Předvánoční koledování s Malohanáckou muzikou
31.01.2014 – Silvestr 2014/2015 v místním KD
16.01.2015 – Myslivecký ples v místním KD
30.01.2015 – Obecní ples v místním KD

Blahopřejeme našim oslavencům (říjen - prosinec 2014)
pan Richter Jiří
paní Janková Kamila
paní Eclerová Květoslava
paní Kratochvílová Ludmila
paní Ambrosová Zdena
paní Dufková Zdeňka
____________________________________________________________________________________________________

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pochodu
Mikuláše s andělem a čerty.

____________________________________________________________________________________________________

Oznámení o svozu odpadu o vánočních svátcích
Z důvodu vánočního svátku ve čtvrtek 25.12. je svoz domovního odpadu přesunut
na sobotu 27.12.

Termíny svozu domovního odpadu
25.12., 27.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3.
____________________________________________________________________________________________________

Dne 10.1.2015 se uskuteční výroční valná hromada SDH Uhřice.
Starosta SDH zve všechny členy k účasti.

Jménem všech členů Zastupitelstva obce
přejeme
klidné vánoce a úspěšný rok 2015

____________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Uhřice, Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice
Email: obec@uhrice.eu, oficiální www stránky: www.uhrice.eu
Telefon obec: 533 533 611, úřední dny: PO,PÁ 18:00 – 19:00
starosta: 775 283 284, místostarosta: 777 971 150

