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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE
(5. a 6. 1 0. 201 8)

Složení zastupitelstva
Petr Dufka, Stanislav Ecler, Věra Hrbáčková,
František Komínek, Ladislav Koutný, Lucie Lusková,
Miloslav Mrva, Jitka Mrvová, Tomáš Pernes

Zvolení členové zastupitelstva dle počtu hlasů

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA (31 . 1 0. 201 8)

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Uhřice
volí starostou Františka Komínka
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Uhřice
volí místostarostou Petra Dufku

Finanční výbor
Tomáš Pernes (předseda)
Stanislav Ecler (člen)
Věra Hrbáčková (člen)

Kontrolní výbor
Miloslav Mrva (předseda)
Lucie Lusková (člen)
Jitka Mrvová (člen)

Výbor pro les
Stanislav Ecler (předseda)
Petr Dufka (člen)
František Komínek (člen)

Výbor pro pořádek
Lucie Lusková (předseda)
Ladislav Koutný (člen)
Stanislav Ecler (člen)

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
Věra Hrbáčková (předseda)
Jitka Mrvová (člen)

Vážení spoluobčané,

jako nově zvolené zastupitelstvo bychom Vám rádi poděkovali za účast u letošních voleb a za
projevenou důvěru. V dalším volebním období se budeme i nadále snažit pracovat ve prospěch Vás
občanů i celé obce. Děkujeme tímto i těm, kteří se jakkoli podílel i a podílejí na pořádání kulturních
akcí a aktivně se zapojují do chodu naší obce.

VÝSTAVA VELKÁ VÁLKA 1 91 4 - 1 91 8 (11 . 8. 201 8)

Prostřednictvím této výstavy jsme měli možnost seznámit se s osudy
našich spoluobčanů, kteří bojovali a padli v 1 . světové válce, a dále s
historií legionářů. Vzhledem k velkému zájmu byla výstava otevřena
hned v několika termínech.

Výstavu za podpory OÚ Uhřice připravily Mgr. Jarmila Štůlová, Jitka
a Lucie Hrazdirovy.
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Pořadí Počet hlasů
1 1 30
2 1 22
3 11 6
4 1 09
5 1 04
6 1 00
7 96
8 84
9 67

Kandidát
Ladislav Koutný
Petr Dufka
Jitka Mrvová
Miloslav Mrva
Stanislav Ecler
Věra Hrbáčková
František Komínek
Lucie Lusková
Tomáš Pernes



AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 201 8

Tříkrálová sbírka, 6. 1 . 201 8
VI I I . Obecní ples, 2. 2. 201 8
Maškarní karneval, 1 0. a 1 7. 2. 201 8
Pálení čarodějnic, 28. 4. 201 8
Beseda s důchodci, 1 3. 5. 201 8
Celostátní setkání Uhřic (okr. Hodonín), 23. 6. 201 8
Zahájení prázdnin, 30. 6. 201 8
Oslavy 1 40. výročí založení SDH Uhřice, 1 1 . 8. 201 8
Výstava Velká válka, 1 1 . 8. 201 8
Cyklovýlet Okolo Malé Hané, 25. 8. 201 8
Poutní mše svatá, 9. 9. 201 8
Podzimní tvoření, 20. 1 0. 201 8
Oslavy 1 00. výročí vzniku Československé republiky a sázení lípy, 28. 1 0. 201 8
Předvánoční tvoření pro děti i dospělé, 1 . 1 2. 201 8
Pochod Mikuláše s andělem a čerty, 8. 1 2. 201 8
Diskotéka pro děti, 1 5. 1 2. 201 8
Předvánoční koledování, 22. 1 2. 201 8

CEDULE UHŘICE

Děkujeme paní Janě Hrobníkové,
která jménem svých rodičů,
manželů Langerových z č.p. 1 32,
věnovala obci sponzorský dar
(potisk uvítací cedule a cedule na
autobusové zastávce).

KONTEJNER NA BIOODPAD

V zimním období bude kontejner
odvezen a přistaven bude opět
na jaře 201 9.

Děkujeme všem, kteří

kontejner správně využívají.

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT

JÓGA - každé pondělí od
1 9 hodin v sále obecního
úřadu.

DLOUHODOBÉ PLÁNOVANÉ PROJEKTY OBCE

• Rekonstrukce budovy bývalé MŠ na byty (ve fázi dokončení projektové dokumentace)
• Vypracování nového územního plánu (ve fázi zpracovávání projektu)
• Napojení obce na vodovodní přivaděč (ve fázi uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace)
• Budoucí údržba a opravy hráze a vodního díla Lipina (ve fázi jednání se správcem Povodí Moravy, s.p.)

Děkujeme našim pracovníkům za

zajišťování úklidu a údržbových

prací v naší obci.

NOVÝ SYSTÉM SVOZU A TŘÍDĚNÍ DOMOVNÍHO ODPADU

Jak jste j iž byl i informováni prostřednictvím letáků a besedy v KD, od roku 201 9 budeme postupně
přecházet na nový systém třídění a svozu domovního odpadu, tzv. Door2Door (dům od domu).
Každé číslo popisné dostane bezplatně k pronájmu nádoby na tříděný odpad (papír, plast, bio) o
objemu 240 l a také kalendář s vyznačením svozu daného odpadu v konkrétní den. Směsný domovní
odpad (černé popelnice) i výše poplatku zůstanou beze změny. Zachovány zůstanou také kontejnery
u prodejny COOP Jednota. Nadále budou zajištěny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový
odpad.
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Informace
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UhřiceOBČASNÍK
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZA ROK 201 8

Zastupitelstvo obce Uhřice:

• schvaluje Směrnici č. 1 /1 8 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9/201 7 ve výši 1 06 800 Kč
• schvaluje rozvozní plán VOS zemědělců a.s.
• schvaluje finanční spoluúčast při zaměření pozemku p.č. 56 a p.č. 1 540/1
• schvaluje výpověd smlouvy o provádění sběru, třídění, svozu a odstraňování komunálního odpadu
se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. k 31 . 1 2. 201 8
• schvaluje výběr dodavatele na zpracování nového územního plánu pro obec Uhřice
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1 /201 8 ve výši 33 000 Kč
• schvaluje výsledek a průběh inventarizace k 31 . 1 2. 201 7
• schvaluje žádost o odkup pozemku p.č. 31 9/2
• schvaluje záměr prodeje/směny podílů pozemků Uhřice-Cetkovice-Světlá v k.ú. Uhřice a k.ú.
Cetkovice
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2/201 8 ve výši 6 000 Kč
• schvaluje žádost o odkup pozemku p.č. 31 8/3
• bere na vědomí stav zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé MŠ
• souhlasí s uspořádáním výstavy Velká válka k výročí vzniku republiky a s uvolněním finančních
prostředků pro tuto výstavu
• bere na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru
• bere na vědomí závěrečný účet obce Uhřice za rok 201 7
• bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 201 7
• schvaluje účetní uzávěrku obce Uhřice za rok 201 7
• schvaluje smlouvu o dílo na vypracování nového lesního hospodářského plánu
• schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 31 9/2
• schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 31 8/3
• schvaluje záměr na prodej/směnu podílů pozemků p.č. 623/7, 623/8, 623/9, 939/1 , 939/2
• bere na vědomí postup přípravy výstavy Velká válka
• schvaluje závěrečný účet obce Uhřice za rok 201 7
• schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 201 7
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytování sociálních služeb s Diecézní charitou Brno,
oblastní charita Blansko
• bere na vědomí pravidla související s nakládáním a zpracováním osobních údajů
• schvaluje rozpočtové opatření č. 4/201 8 ve výši 1 4 400 Kč
• schvaluje smlouvu o provádění sběru, třídění, svozu a odstraňování komunálního odpadu se
společností Technické služby Malá Haná s.r.o.
• schvaluje členský příspěvek pro DSO Technické služby Malá Haná
• souhlasí s objednáním kompostérů pro domácnosti v rámci dotace DSO Technické služby Malá
Haná
• schvaluje rozpočtové opatření č. 5/201 8 ve výši 7 400 Kč
• schvaluje zvolit 9 členné zastupitelstvo obce pro další volební období
• schvaluje žádost o položení zámkové dlažby u č.p. 51
• schvaluje rozpočtové opatření č. 6/201 8 ve výši 1 7 1 00 Kč
• schvaluje odkup podílů pozemku p.č. 1 51 2
• schvaluje rozpočtové opatření č. 7/201 8 ve výši 1 73 000 Kč
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Kontakty

Obecní úřad: 533 533 611

Starosta: 775 283 284

Místostarosta: 723 860 91 2

Účetní/rozhlas: ucetni@uhrice.eu

Email : obec@uhrice.eu

Web: www.uhrice.eu

Datová schránka: vg5bn3f

Úřední hodiny

Pondělí, středa: 1 8:00 - 1 9:00

• schvaluje příspevěk pro SDH Uhřice k příležitosti oslav 1 40. výročí sboru
• schvaluje návrh smlouvy účasti obce Uhřice na financování díla Uhřice - napojení na SV Boskovice
s dodavatelem Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice
• schvaluje návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na napojení vodovodního
přivaděče s dodavatelem Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice
• neschvaluje prodej pozemku p.č. 231
• schvaluje přípravu poutní mše svaté u kaple
• schvaluje rozpočtové opatření č. 8/201 8 ve výši 58 400 Kč
• schvaluje příspěvek pro Svazek obcí Malá Haná na pořízení informační multifunkční dopravní
tabule na autobusovou zastávku
• schvaluje smlouvu na financování služeb sociální prevence na rok 201 9 s městem Boskovice
• schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva
• schvaluje složení výborů a SPOZ
• projednalo návrh rozpočtu obce na rok 201 9
• projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 201 9 - 2021
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9/201 8
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1 0/201 8
• bere na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru
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