
Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice konaného 

dne 3.8.2021 v 19:00 hod v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Uhřice 

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

Usnesení č. XXVI/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Richarda Pěnčíka 

a Josefa Mokrého, DiS. 

 Usnesení č. XXVI/3: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje program XXVI. zasedání ZO, včetně 

doplnění o žádosti p. Jaroslava Buršíka o koupi pozemku.  

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

zasedání.   

Usnesení č. XXVI/5: Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu, aby oslovil právního zástupce 

k tomu, aby zhodnotil postup zadavatele a obsah nabídek, resp. aby vydal právní stanovisko 

k postupu zadavatele a obsahu nabídek při realizaci investiční akce „Modernizace veřejného 

osvětlení v obci Uhřice“. 

Usnesení č. XXVI/6: Zastupitelstvo obce Uhřice ruší usnesení Zastupitelstva obce Uhřice ze dne 

13.7.2021, č. XXV/13 a to v části prvních dvou vět. „Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o 

dílo – Modernizace veřejného osvětlení v obci Uhřice mezi Obcí Uhřice a společností SPECIALIZED 

ENERGETIC COMPANY, a.s., sídlo Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 006752390, a 

to za cenu díla včetně DPH 457.294,70 Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta obce.“ 

Usnesení č. XXVI/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouva o dílo – Chodník a kanalizace 

Uhřice – Silničná, SO 101 – Chodník mezi Obcí Uhřice a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 

Odštěpený závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, a to za cenu 

díla včetně DPH 4.835.472,74 Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta obce. 

Usnesení č. XXVI/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Usnesení č. XXVI/9: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí žádost p. Jaroslava Buršíka o koupi 

pozemků p. č. 290/22, p. č. 290/21, s tím, že je již zadáno zpracování geometrického plánu na 

předmětné pozemky a po jeho zpracování bude vyvěšen záměr, o čem bude žadatel informován.  

Usnesení č. XXVI/10: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí Plán dopravní obslužnosti 

Jihomoravského kraje pro období let 2022 až 2026 a nepřeje si uplatňovat připomínky. 


