OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
leden – březen 2016
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE: LEDEN - BŘEZEN
Zastupitelstvo obce Uhřice:
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhřice č. 1/2016, o místním
poplatku za komunální odpad (viz úřední deska)
• schvaluje zakoupení hlavní ceny do tomboly na VI. obecní ples v hodnotě
do 5.000 Kč
• schvaluje průběh a výsledek inventarizace majetku Obce Uhřice
k 31.12.2015
• schvaluje interní směrnici č. 1/2016 o pravidlech pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
• schvaluje smlouvy o svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů
s firmami Lucie Krejčí se sídlem Třebíč a Hanácká zemědělská společnost
Jevíčko a.s.
• schvaluje smlouvu s Oblastní charitou Blansko na poskytování sociálních
služeb ve výši 20 275 Kč (dotace z rozpočtu obce)
• schvaluje žádost L. Klimeše o napojení kanalizační přípojky z domu
č.p. 51 na obecní kanalizaci
• schvaluje rozpočtový výhled obce na rok 2016 - 2018
• schvaluje oznámení záměru obce pronajmout nemovitost
(prostory pohostinství v místním KD)
• schvaluje žádost J. Krčmářové o prodloužení Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy na pozemek p.č. 495/56 o 1 rok
• schvaluje odložení výstavby nové požární zbrojnice
• neschvaluje uzavření smlouvy s firmou D.A.S. Rechtsschutz AG o právním
zastoupení obce
• bere na vědomí 1. cenovou nabídku ve výši 200.000 Kč na vypracování
projektu rekonstrukce budovy bývalé MŠ
• bere na vědomí rozvozní plán VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice
• bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy pohostinství Uhřice
• bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme koledníkům Kamilu Hartlovi, Sáře
Hartlové, Adéle Hrbáčkové a Elišce Horákové,
kteří se na realizaci sbírky v naší obci
dne 2.1.2016 podíleli.
V naší obci se podařilo vybrat částku 7.345 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
VI. OBECNÍ PLES
Děkujeme místní taneční skupině Sestry za jejich vystoupení a všem,
kteří přišli 29.1.2016 podpořit již šestý ročník.

KONTEJNER NA BIOODPAD
Na parkoviště u místního hřiště bude
opět přistavován kontejner na bioodpad.
Do kontejneru patří pouze:
posečená tráva, listí, větve (jen štěpky!),
kůra, piliny, zbytky rostlin, zbytky ovoce
a zelenina.
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří kontejner správně využívají.
KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
29. dubna – Pálení čarodějnic, hřiště, zač. v 17:00 (pořádá SDH Uhřice)
15. května – Beseda s důchodci, kulturní dům

MAŠKARNÍ KARNEVAL A PRŮVOD MASEK
Děkujeme všem, kteří přispěli, a nebo se podíleli na pochodu masek obcí.

TERMÍNY SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU
14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9.
Nejzazší termín úhrady poplatku za svoz TDO je 30.června 2016.
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE UHŘICE PRONAJMOUT NEMOVITOST
Nemovitost: Nebytové prostory v budově na katastrálním území obce
Uhřice u Boskovic, č. p. 128 na parcele č. 187 (pohostinství) spolu
s vnitřním vybavením a částí pozemku p. č. 1540/2 a 16/5.
Podmínky nájmu: provozování pohostinství.
Bližší informace na úřední desce, osobně na OÚ nebo na tel. a emailu.
SDH UHŘICE NA HASIČSKÉM DNI V BOSKOVICÍCH
S praporem v ruce budou členové SDH Uhřice reprezentovat náš sbor na
Hasičském dni v Boskovicích v sobotu 16.4. Více na webu města Boskovice.
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Od 14. dubna každý čtvrtek od 19 hod. v KD Uhřice.
Aerobic, zpevnění těla, posilování, strečink, relax.
Co s sebou:
karimatku, přezůvky, pití a hlavně . . . dobrou náladu.

TŘÍDĚNÍ ODPADU A SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
Žádáme občany, aby dodržovali správné třídění odpadu dle určených
nádob. Do kontejneru na papír nepatří kovové ani plastové materiály,
do kontejneru na plast nepatří dřevo, stavební suť aj.

Svoz domovního odpadu je podmíněn umístěním odpadu do svozových
nádob (popelnic). Svozová firma není povinna naložit odpad umístěný
ve větším množství pytlů apod. mimo svozové nádoby!
BLAHOPŘEJEME NAŠIM OSLAVENCŮM
leden:
paní Dokoupilová Emilie
pan Konečný František
pan Šesták Jan

únor:
paní Langerová Jarmila
paní Konečná Anna
paní Fiandová Františka
pan Šliksbier Ladislav

Obecní úřad Uhřice
Uhřice 91
679 63 Velké Opatovice
obec@uhrice.eu
www.uhrice.eu

březen:
paní Langerová Růžena
pan Krčmář Pavel
pan Langer Alois
pan Mrva Bohumil

Úřední hodiny
Pondělí: 18:00 – 19:00
Středa: 18:00 – 19:00

Telefonní kontakty
Obecní úřad:
533533611
Starosta:
775283284
Místostarosta: 777971150
Účetní/rozhlas: 605707451

