
OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
duben – červen 2016

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE: DUBEN – ČERVEN

Zastupitelstvo obce Uhřice:

• schvaluje žádost o napojení domu č.p. 52 na obecní kanalizaci
• schvaluje žádost o napojení domu p.č. 495/57 na obecní kanalizaci
• schvaluje zakoupení 5 ks venkovních laviček a 1 ks odpadkového koše
• schvaluje závěrečný účet obce Uhřice za rok 2015
• schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za 

rok 2015
• schvaluje vykácení nevyhovujících stromů v obci
• schvaluje prodloužení záměru pronájmu místního pohostinství
• schvaluje výběr dopravce pro zajištění autobusu na Setkání Uhřic
• schvaluje výběr darů pro starosty na Setkání Uhřic
• schvaluje žádost o zřízení věcného břemene el. přípojky
• schvaluje žádost p. Hrudy (Praha) o umožnění pobytu v obci s 

karavanem
• schvaluje žádost o povolení vybudování odvodnění na pozemku u č.p. 27
• schvaluje žádost SDH Uhřice o vybudování suchovodu od hydrantu na 

hřiště
• schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 495/34
• neschvaluje aktualizaci územního plánu
• neschvaluje žádost o odkup části obecního pozemku u domu č.p. 27
• bere na vědomí prodloužení povolení vypouštění odpadních vod
• bere na vědomí nutnost opravy kříže v Dílých

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

25. července  –  I. obecní šipkovaná, hřiště
27. srpna  – zastávka Cyklovýletu Okolo Malé Hané, hřiště
3. září – Poutní mše svatá, u kapličky



PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek 29. dubna uspořádali členové 
SDH  Uhřice  na  místním  hřišti  již 
tradiční  pálení  čarodějnic.  Zajištěno 
bylo  občerstvení  a  opékané  makrely. 
Účast  občanů naší  obce byla nevalná, 
přesto děkujeme všem, kteří přišli akci 
podpořit.

I. OBECNÍ ŠIPKOVANÁ

Srdečně Vás zveme na I. obecní šipkovanou, která se koná
v sobotu 23. července. Sraz ve 14 hodin u dětského hřiště
v Uhřicích. Zúčastnit se mohou pouze děti v doprovodu 
osoby starší 18 let. Startovné: 20 Kč / dítě.

Párky pro děti zajištěny (dospělí párky s sebou).
V cíli (areál hřiště) možnost zakoupit občerstvení (pivo, limo).
Na děti čeká poklad.

Závazné přihlášky posílejte do 20.7. na email pavla.nechutova@seznam.cz 
nebo na mobil 724 520 121.

TERMÍNY SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU

21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.



BESEDA S DŮCHODCI

Zastupitelstvo  obce  Uhřice 
uspořádalo  v  neděli  15.  května  v 
místním  kulturním  domě  tradiční 
Besedu s důchodci. Letos se besedy 
zúčastnilo 40 občanů. 
Obměnu  kulturního  programu 
zajistila  místní  taneční  skupina 
Sestry a dále zástupkyně  mažoretek 
z Jevíčka.

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.

BLAHOPŘEJEME NAŠIM OSLAVENCŮM

pan Čarný Jozef paní Krčmářová Jarmila
pan Mrva Pavel paní Mrvová Věra
pan Riesner Karel paní Klimešová Bohumila
pan Krčmář Antonín paní Šumberová Jarmila

paní Fraňová Drahomíra
paní Hrazdirová Zdenka
paní Zvejšková Dana



CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ UHŘIC

Tradiční Setkání Uhřic ČR se uskutečnilo v sobotu 11. června tentokrát v 
Uhřicích  okres  Kroměříž.  Zúčastnili  se  jej  zástupci  Uhřic  z  okresů 
Kroměříž,  Vyškov,  Blansko,  Sedlec  -  Prčice  a  Hodonín.  Ze  zdravotních 
důvodů nepřijeli zástupci Uhřic od Vlachova Březí.

Letos se konal již XVIII. ročník turnaje v malé kopané, ve kterém se naše 
mužstvo umístilo na 4. místě, a XIII. ročník soutěže v požárním útoku, kde 
naši hasiči obsadili místo 3.

Děkujeme všem, kteří naši obec reprezentovali.

Obecní úřad Uhřice Úřední hodiny Telefonní kontakty
Uhřice 91 Pondělí: 18:00 – 19:00 Obecní úřad: 533533611
679 63 Velké Opatovice Středa:   18:00 – 19:00 Starosta: 775283284
obec@uhrice.eu Místostarosta: 777971150
www.uhrice.eu Účetní/rozhlas: 605707451


