OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
leden – červen 2017
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE: LEDEN – ČERVEN
Zastupitelstvo obce Uhřice:
• bere na vědomí přípravu VII. obecního plesu
• bere na vědomí Návrhy rozpočtu na rok 2017 Svazku R 43 a Svazku obcí
•
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Malá Haná
schvaluje výsledek a průběh inventarizace k 31. 12. 2016
schvaluje Návrh Veřejnoprávní smlouvy o sociálně právní ochraně dětí
s Městem Boskovice – příspěvek na rok 2017 ve výši 4 800 Kč
bere na vědomí návrh rozprac. Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
rozhoduje pozastavit chov prasat na obecním pozemku na Květnici
a neschvaluje záměr pronájmu dotyčného pozemku
bere na vědomí platnost územního plánu a nutnost zadání pořízení
nového územního plánu
bere na vědomí hodnocení VII. obecního plesu
bere na vědomí zápis z prověrky BOZP s tím, že vykázané drobné
nezávažné nedostatky budou odstraněny
bere na vědomí stav hospodaření v roce 2016
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017
bere na vědomí konání akcí Masopustní průvod obcí a Dětský maškarní
karneval
schvaluje objednat nacenění opravy komunikace k č.p. 139
schvalu Jednací řád obecního zastupitelstva
schvaluje Smlouvu na odvoz bioodpadu na r. 2017 s obcí Slatina (BRKO)
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017
zamítá žádost občana o kácení stromů v obecním lese a nabízí mu
vykácet označené stromy na Květnici
zamítá žádost o uložení zeminy na obecním pozemku
schvaluje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 2017 DT 1
na výměnu a pořízení plynových topidel v kulturním domě

• schvaluje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 2017 DT 5
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na pořízení počítačové sestavy a tiskárny pro knihovníka a veřejnost
bere na vědomí vyjádření ing. Rozmánka, že firma Lescus nebude
provádět údržbu Květnice
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Diecézní charitou Brno, Oblastní
charita Blansko na rok 2017
schvaluje zajištění Besedy s důchodci
bere na vědomí přípravu zajištění údžby sadu Květnice
schvaluje objednávku na stavbu altánu na Květnici a zhotovení nového
kříže v Dílech
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017
bere na vědomí přípravu Besedy s důchodci
bere na vědomí výši poskytovaných dotací JMK 2017
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 52 000 Kč (KD) a Smlouvu
o poskytnutí dotace ve výši 27 000 Kč (knihovna)
schvaluje odkoupení vodní nárže Lipina za cenu 282 110 Kč
schvaluje Dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ
Cetkovice a ZŠ Cetkovice
bere na vědomí Závěrečný účet ze rok 2016 a Zprávu o přezkoumání
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

14. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
Skutečně mrazivé počasí koledníky neodradilo
a dostavili se v hojném počtu - mohli tak poprvé
vytvořit 2 skupiny. Celkový
výtěžek této sbírky v naší obci
činil 9 484 Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli, a také koledníkům
Miriam
Hartlové,
Darině
Hartlové a Dominiku Hartlovi
(v doprovodu Kamila Hartla),
Sáře Hartlové, Elišce Horákové a Adéle Hrbáčkové
(v doprovodu Lenky Hrbáčkové).
TERMÍNY SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU
3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

VÝMĚNA A ROZŠÍŘENÍ PLYNOVÝCH TOPIDEL V KULTURNÍM DOMĚ
Vzhledem k potřebě zvýšení uživatelského komfortu kulturního domu
rozhodlo zastupitelstvo obce o výměně 4 kusů a zakoupení 2 zcela nových
kusů plynových topných těles do tohoto objektu. K výměně došlo v první
polovině měsíce ledna. Protože byla obci schválena Žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova JMK 2017 DT 1, mohla být tato výměna
částečně hrazena z této dotace.
VII. OBECNÍ PLES
V pátek 27. ledna se v kulturním domě uskutečnil již po sedmé obecní ples.
K tanci a poslechu hrála jako tradičně Pohoda Kořenec, po zakoupení
výherního losu si mohli účastníci odnést například LCD televizor, parní
čistič oken či výborný domácí dort. Ani tentokrát nechybělo půlnoční
překvapení – členky taneční skupiny Sestry se představily jako mažoretky.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ A MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
4. března uspořádali členové SDH v kulturním domě Dětský maškarní
karneval, který se jako tradičně těšil hojné účati soutěžně naladěných dětí.
Jemu předcházel 25. února Masopustní průvod obcí, který byl složený
z dobrovolníků z řad našich občanů.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Na sobotu 15. dubna připravili členové SDH pro děti Velikonoční tvoření.
Kdo se účastnil, mohl si vytvořit nejrůznější výrobky s velikonoční
tematikou, obarvit si vajíčka či si uplést velikonoční pomlázku.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna se jako tradičně na hřišti pálila čarodějnice.
I přes poměrně nepříznivé počasí byla účast občanů
opravdu hojná. Kdo přišel,
mohl si koupit opékanou
makrelu, občerstvit se u
okénka či si jen tak
popovídat s ostatními. Akci
připravili členové SDH.
BESEDA S DŮCHODCI
V neděli 14. května se uskutečnila Beseda s důchodci. O kulturní program
se měl postarat taneční soubor Věchétek ze sousedních Jaroměřic, nicméně
na poslední chvíli svoji účast odřekl. Účastníci tento prostor využili
k povídání a vzpomínání. Hudbu zajistil pan Komínek.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci kulturních akcí v obci.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ UHŘIC
Ani tento rok nemohlo chybět tradiční
Setkání Uhřic. Tentokráte se 10. června
občané těchto obcí vypravili do Uhřic
v okrese Příbram, které se nacházejí poblíž
města Sedlec-Prčice. Naše výprava měla
poměrně silné zastoupení – někteří přijeli
brzy ráno autobusem, jiní se seznamovali
s prostředím už od pátečního večera. V přátelském zápase v malé kopané
jsme obsadili krásné 1. místo, hasiči si v požárním sportu svým výsledkem
zajistili celkové 3. místo.
Děkujeme všem, kteří naše Uhřice na tomto setkání reprezentovali.

SVOZ ODPADU A SBĚR ŽELEZA
19. dubna byl na náves přistaven kontejner na nebezpečný odpad
a 5. května byl tamtéž umítěn kontejner na velkoobjemový odpad. Sbor
dobrovolných hasičů 22. dubna opět pořádal sběr železa, které mohou
občané nechat před svými domy – hasiči vše sesbírají a odvezou. V březnu
byl na parkoviště u místního hřiště opět umístěn kontejner na bioodpad,
který je dle potřeby průběžně vyvážen.
Prosíme občany, aby na tyto svozy vzhledem k jejich opakování pamatovali
a odpad třídili.
SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Od června probíhá již po několikáté sběr použitého ošacení, obuvi, hraček,
aj. pod záštitou Diakonie Broumov, sociální družstvo. Pokud chcete
prostřednictvím této každoroční sbírky přispět těm, kteří to potřebují,
můžete své věci přinést v úředních hodinách na obecní úřad.
Děkujeme, že přispíváte.

ZÍSKÁNÍ DOTACÍ NA DOVYBAVENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Spolu se schválenou Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK
2017 DT 1 na výměnu a pořízení plynových topidel v kulturním domě byla
obci schválena i Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK 2017 DT
5 na pořízení počítačové sestavy a tiskárny pro knihovníka a veřejnost.
Občané se tak mohou těšit na novější vybavení naší knihovny.
BLAHOPŘEJEME NAŠIM OSLAVENCŮM
paní Marie Kubínová
paní Emilie Dokoupilová
pan František Konečný
paní Hana Špičková
paní Františka Fiandová
paní Jarmila Langerová
pan Alois Langer
pan Vlastimil Skoupý
pan František Klimeš
pan Libor Odvárka
pan Josef Ecler

paní Věra Odehnalová
paní Jarmila Krčmářová
pan Antonín Krčmář
paní Věra Mrvová
paní Jarmila Štůlová
pan Josef Polák
paní Bohumila Klimešová
pan Miroslav Hartl
paní Helena Klimešová
paní Marie Vašíčková
paní Ludmila Kozelková

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
5. srpna – II. obecní šipkovaná
26. srpna – zastávka Cyklovýletu Okolo Malé Hané
10. září – Poutní mše svatá u kapličky na návsi
září – hasičská soutěž O pohár starosty SDH

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

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

Telefonní kontakty
Obecní úřad:
533 533 611
Starosta:
775 283 284
Místostarosta: 777 971 150
Účetní/rozhlas: 605 707 451

