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Zkrácený zápis z XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice konaného dne 14.2.2022 

Usnesení č. XXXII/1: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje zapisovatele zápisu Mgr. Lukáše Gajárka.                                     

Usnesení č. XXXII/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu p. Zdeňka Brabce a 

Josefa Mokrého, DiS. 

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

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

zasedání ZO.  

Usnesení č. XXXII/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje dohodu o vypořádání mezi Obcí Uhřice a 

společností SKANSKA a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8; jejíž 

předmětem je smírné řešení oprávněnosti reklamace díla mající za důsledek únik vody a vady díla 

spočívající v odpadávání obkladů a dlažby. V rámci této dohody společnost SKANSKA a.s. odstraní 

vadu díla spočívající v odpadávání obkladu a dlažby instalací PVC fólie, přičemž stanoví podrobný 

způsob provedení prací. Společnost Skanska odstraní vadu díla mající za důsledek únik vody 

výměnou technologických rozvodů mezi bazénovou vanou a budovou strojovny a obec Uhřice uhradí 

společnosti Skanska za provedení těchto prací částku ve výši 3.395.380,- Kč bez DPH. K podpisu 

dohody a na ní navázané smlouvy o dílo se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXII/6: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá záležitost prodeje pozemku p. č. 290/21 o 

výměře 278 m2, který vznikl na základě geometrického plánu, na pracovní schůzku členů 

zastupitelstva obce.  

Usnesení č. XXXII/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje koupi podílu o velikosti id. ½ na pozemku 

p. č. 620/14, ovocný sad o výměře 108 m2 v k. ú. Uhřice u Kyjova, který vznikl oddělení od pozemku 

p. č. 620/2 v k.ú. Uhřice u Kyjova na základě geometrického plánu č. 725-117/2019, zpracovaného 

Ing. Jaroslavem Jurůjem, Geodetické práce, Tuřanka 28, 627 00 Brno a to za kupní cenu ve výši 

10.800,- Kč, a to s prodávající Bedřiškou Konečnou, trvale bytem Uhřice 241, 696 34. K sepisu a 

podpisu kupní smlouvy se pověřuje starosta. 

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

k pozemkům a to mezi Obcí Uhřice, jako kupující a ……………………………………, trvale bytem 

…………………………………………………………….. jako prodávající na převod id. 1/6 pozemku p. č. …………, 

orná půda, o výměře 7600 m2,  id. 1/8 pozemku p. č. …………, trvalý travní porost, o výměře 528 m2,   

id. 1/8 pozemku p. č. …………, vodní plocha, o výměře 152 m2,  id. 1/8 pozemku p. č. …………, trvalý 

travní porost, o výměře 615 m2,  id. 1/8 pozemku p. č. …………, orná půda,  o výměře 86 m2, id. 1/4 

pozemku  p. č. …………, trvalý travní porost, o výměře 345 m2,  id. 1/4 pozemku p. č. …………, vodní 

plocha, o výměře 525 m2, id. 1/4 pozemku p. č. …………,, trvalý travní porost, o výměře 421 m2,  id. 

1/16 pozemku p. č. …………, orná půda, o výměře 3732 m2, vše v k. ú. Uhřice u Kyjova, a to za kupní 

cenu ve výši 49.883,- Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXXII/9: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování č. 

078/80/2004 ze dne 27.2.2004 a to mezi Obcí Uhřice, jako vlastníkem a společností Vodovody a 

kanalizace Hodonín a.s., IČ: 49454544, se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, jako 

provozovatelem. K podpisu dodatku se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXII/10: Zastupitelstvo obce Uhřice ruší usnesení přijaté na XXV. zasedání ZO ze dne 

13.7.2021: „Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi Obcí 
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Uhřice a společností GasNet, s. r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. 

K podpisu smlouvy se pověřuje starosta“. 

Usnesení č. XXXII/11: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá žádost Českého svazu včelařů, základní 

organizace Žarošice, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice.  

Usnesení č. XXXII/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Inventarizační zprávu, tj. zápis o výsledku 

řádné inventarizace majetku obce podle stavu ke dni 31.12.2021.  

Usnesení č. XXXII/13: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vyřazení hmotného a nehmotného 

majetku, konkrétně položek č. 1057, č. 1167, č. 1155, č. 8359.  

Usnesení č. XXXII/14: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá záležitost projektu rekonstrukce skladu 

techniky v Uhřicích na pracovní schůzku.  

Usnesení č. XXXII/15: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Účetní závěrku Základní školy a Mateřské 

školy Uhřice, příspěvkové organizace, IČ: 71008942, a rozděluje hospodářský výsledek následovně:  

1) převod zisku z hlavní činnosti do rezervního fondu ve výši 1.617,82 Kč,  

2) převod zisku z doplňkové činnosti do rezervního fondu ve výši 904,28 Kč. 

Usnesení č. XXXII/16: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje nabídku na zhotovení koncepce, resp. 

projektu na zmírnění dopadu změny klimatu – VODA, LIDÉ KRAJINA.  

Usnesení č. XXXII/17: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje nabídku Tomáše Galy, Nížkovice 232, 683 

56 Nížkovice, IČ: 74595784 – Umělecké kovářství, na zhotovení kované hřbitovní brány za cenu 

84.950,- Kč.  

Usnesení č. XXXII/18: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje umístění kanalizační přípojky rodinnému 

domu č. p. 162 v podobě zakreslené na situačním plánku vypracovaného Ing. Ludvíkem Vysloužilem, 

který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.   

Usnesení č. XXXII/19: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí žádost Bc. Sabiny Sladké, trvale 

bytem Uhřice 284, 696 34  a Jana Kamana, trvale bytem Těšany 151, 664 54 o odkoupení pozemku.  

Usnesení č. XXXII/20: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá starostovi, aby opětovně vyzval společnost 

TMŽ s.r.o. k odstranění buněk v Janovém Dvoře.  


