
Zápis z XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice konaného dne 12.10.2021  

Usnesení č. XXVIII/1: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje zapisovatele zápisu p. Lukáše Gajárka.                                     

Usnesení č. XXVIII/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu p. Lukáše Tesaříka a p. 

Josefa Mokrého, DiS.  

Usnesení č. XXVII/3: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje program XXVIII. zasedání ZO.  

Usnesení č. XXVIII/4: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje kontrolu plnění usnesení z minulého 

zasedání 

Usnesení č. XXVIII/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 

k pozemku se zřízením předkupního práva věcného mezi Obcí Uhřice a Mgr. Hanou Hroudnou, trvale 

bytem Uhřice 245, 696 34 na část pozemku p. č. 2107/19 v k. ú. Uhřice u Kyjova o výměře 398 m2, 

která byla oddělena geometrickým plánem č. 752-11/2021 vyhotoveného Ing. Jaroslavem Jurůjem, 

Geodetické práce, Tuřanka 28, 627 00 Brno. Tato část je označena na geometrickém plánu jako 

pozemek p. č. 2107/124.  Předmět koupě se prodává za částku 260.690,- Kč bez DPH. K podpisu 

smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXVIII/5: Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu obce, aby informoval Petra 

Valihracha a Věru Hausnerovou o skutečnosti, že Marie Matoušková a Jan Zeman nemají zájem na 

realizaci kupní smlouvy. Dále pověřuje starostu, aby sdělil Petrovi Valihrachovi a Věře Hausnerové, 

aby oslovili dalšího zájemce v pořadníku Čtvrtky za kostelem. Zastupitelstvo obce Uhřice stanoví 

Petru Valihrachovi a Věře Hausnerové termín do 30.11.2021.  

Usnesení č. XXVIII/6: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá starostovi, aby zajistil ve čtrnáctidenní lhůtě 

posudek znalce, zda svítila společnosti SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY a.s.  splňují technické 

parametry požadované v zadávací dokumentaci. 

Usnesení č. XXVIII/7: Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových 

opatření do výše 300.000,- Kč na jednom paragrafu. Zastupitelstvo obce Uhřice dále pověřuje 

starostu k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu v případě příjmů dotačních prostředků, 

kdy dojde k zapojení finančních prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu. Zastupitelstvo obce 

Uhřice ukládá starostovi obce, aby v případě rozpočtových opatření od částky 100.000,- Kč do částky 

300.000,- Kč informoval zastupitele. Zastupitelstvo obce Uhřice na nejbližším zasedání vezme 

provedení rozpočtového opatření na vědomí. 

Usnesení č. XXVIII/8:  Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.  

Usnesení č. XXVIII/9:  Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2021.  

Usnesení č. XXVIII/10:  Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021.  

Usnesení č. XXVIII/11:  Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 

1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

Usnesení č. XXVIII/12:  Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje termín provedení inventarizace majetku 

obce Uhřice k 31.12.2021, Plán inventur pro rok 2021 a Příkaz k provedení inventarizace. 

Usnesení č. XXVIII/13: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu 

vlastnictví a zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi Obcí Uhřice, na straně jedné a 

Hanou Martečík Machaňovou, trvale bytem Uhřice 192 a Tiborem Martečíkem, trvale bytem 

Masarykovo nám. 192, Podivín, na straně druhé. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. Dodatek 



č. 2 reflektuje prodloužení lhůty k zahájení stavby rodinného domu na pozemku p. č. 2323/31 v k. ú. 

Uhřice u Kyjova a to o 6 měsíců. Důvodem takového prodloužení je nemožnost zajistit veškeré 

podklady pro realizaci stavby z důvodu covidových omezení. 

Usnesení č. XXVIII/14: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu 

vlastnictví a zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi Obcí Uhřice, na straně jedné a 

Petrou Machaňovou, trvale bytem Uhřice 192, na straně druhé. K podpisu smlouvy se pověřuje 

starosta. Dodatek č. 2 reflektuje prodloužení lhůty k zahájení stavby rodinného domu na pozemku 

p. č. 2323/64 v k. ú. Uhřice u Kyjova a to o 6 měsíců. Důvodem takového prodloužení je nemožnost 

zajistit veškeré podklady pro realizaci stavby z důvodu covidových omezení. 

Usnesení č. XXVIII/15: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu 

vlastnictví a zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi Obcí Uhřice, na straně jedné a Ing. 

Jiřím Vincencem, trvale bytem Perunská 3230/4a, 695 01 Hodonín, na straně druhé. K podpisu 

smlouvy se pověřuje starosta. Dodatek č. 1 reflektuje prodloužení lhůty k zahájení stavby rodinného 

domu na pozemku p. č. 2323/58 v k. ú. Uhřice u Kyjova a to o 6 měsíců. Důvodem takového 

prodloužení je nemožnost zajistit veškeré podklady pro realizaci stavby z důvodu covidových 

omezení. 

Usnesení č. XXVIII/16: Zastupitelstvo obce Uhřice zařazuje žádost pana Aleše Kalábka, trvale bytem 

Masarykova 646, 696 15 Čejkovice do seznamu žadatelů v lokalitě Čtvrtky za kostelem.  

Usnesení č. XXVIII/17: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá starostovi, aby vypověděl nájemní smlouvu 

společnosti TMŽ, s r.o. na část pozemku p. č. 1766/2 a část pozemku p. č. 1766/4 v k. ú. Uhřice u 

Kyjova, resp. aby došlo k odstranění stavebních buněk. Termín k vyklizení se stanoví do 31.12.2021.  


