
Usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.9.2020  

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

Usnesení č. XVIII/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Igora Diváckého a 

Mgr. Richarda Pěnčíka.  

Usnesení č. XVIII/3: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje program XVIII. zasedání ZO s doplněním 

bodů: Kupní smlouva pozemek p. č. 22/1, Darovací smlouva -  Kyjovské Slovácko v pohybu, Výmaz 

předkupního práva, Demolice stavby č.p. 126, jež je součástí pozemku p. č.St. 10.  

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

zasedání.  

Usnesení č. XVIII/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu č. HO-001030060146/001-ELIG o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Uhřice a společností E.ON Distribuce, F.A 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400. K podpisu smlouvy 

se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVIII/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. UZSVM/BHO/5937/2020-BHOM mezi Obcí Uhřice a Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, IČ: 69797111, odloučené pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, 695 01 Hodonín. K podpisu 

smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVIII/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje návrh řešení lokality Paní hora, s tím, že 

rozdělení trati se skládá ze tří částí a to - obnovení části původní cesty nad farmou v délce cca 380 m 

- V této části je možná výsadba stromů s ponecháním místa na pěší zónu. Prostřední část cca 770 m 

-zde bude proveden osev trávy o šíři secího stroje – 6 metrů a náklady společnosti AGRO D.U. dle 

potřeby obce prováděna údržba porostu, možnost pěšího a cyklistického využití. Od mezery 

v remízku, pod polním hnojištěm k asfaltové cestě – obnovení původní cesty 170 m. Další 

podrobnosti řešení lokality budou řešeny na pracovní schůzce zastupitelstva.  

Usnesení č. XVIII/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 

nemovité věci mezí Obcí Uhřice a Denisou Sladkou, trvale bytem Fučíkova 865, 685 01 Bučovice na 

pozemek p. č. 22/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova a to za kupní cenu 99.200,- Kč. K podpisu smlouvy se 

zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVIII/9: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Uhřice a 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., Masarykovo náměstí 13, 697 01 Kyjov a to 20,- Kč na občana. 

Usnesení č. XVIII/10: Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu obce k výmazu předkupního 

práva, které bylo zřízeno ve prospěch Obce Uhřice s Pavlem Hrabcem (id. ½) a Janou Hrabcovou (id. 

½) a to na pozemku p. č. 290/54 a p. č. St. 607, (k.ú. Uhřice u Kyjova) na kterém stojí stavba, budova 

s č. p. 297. 

Usnesení č. XVIII/11: Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu obce k výmazu předkupního práva 

na pozemku p. č. 290/53 v k. ú. Uhřice u Kyjova, které bylo zřízeno ve prospěch Obce Uhřice s 

manžely Lenkou a Ondřejem Dvorskými ,trvale bytem č. p. 249, 69634 Uhřice, a to poté co bude 

zapsáno do evidence KN číslo popisné 296. 

Usnesení č. XVIII/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje demolici stavby č. p. 126, jež je součástí 

pozemku p. č. St. 10 v k. ú. Uhřice u Kyjova, s tím, že bude zdemolována celá stavba, vyjma garáže. 


