
Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice konaného 

dne 13.7.2021 v 19:00 hod v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Uhřice 

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

Usnesení č. XXV/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Brabce a Lukáše 

Tesaříka.  

Usnesení č. XXV/3: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje program XXV. zasedání ZO, s tím, že je 

doplněn bod Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Nákup travního 

mulčeru Goliath 4x4.  

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

zasedání.   

Usnesení č. XXV/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje používání soukromého vozidla Škoda 

Octavia, SPZ: 2BB 1154 pro obecní účely.   

Usnesení č. XXV/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Uhřice a 

Sportovním klubem Uhřice, IČ: 49419145, a to na pozemek p. č. 640/8, p. č. 640/10 v k. ú. Dambořice 

a p. č. 287/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXV/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 

k pozemku se zřízením předkupního práva jako práva věcného mezi Obcí Uhřice a manžely Ing. 

Markem Horsákem a Jitkou Horsákovou, Uhřice 294, 696 34  na prodej pozemků:  

- p. č. 471/16 o výměře 53 m2, který byl oddělen Geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 753-12/2021, vyhotoveného Ing. Jaroslavem Jurůjem, Geodetické práce, 

Tuřanka 28, 627 00 Brno od původního pozemku p. č. 471/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova, 

- p. č. 471/15 o výměře 91 m2, který byl oddělen Geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 753-12/2021, vyhotoveného Ing. Jaroslavem Jurůjem, Geodetické práce, 

Tuřanka 28, 627 00 Brno od původního pozemku 471/2 v k. ú. Uhřice u Kyjova,  

a to za kupní cenu ve výši 32.500,- Kč bez DPH. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXV/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí peněžního daru pro obce 

postižené tornádem a to tak, že:  

a) Obci Lužice (okres Hodonín) bude poskytnuta částka 50.000,- Kč na transparentní účet obce 

Lužice, 

b) Městu Hodonín (okres Hodonín) bude poskytnuta částka 50.000,- Kč na transparentní účet 

města Hodonín,  

c) Obci Mikulčice (okres Hodonín) bude poskytnuta částka 50.000,- Kč, na transparentní účet 

obce Mikulčice,  

d) obci Hrušky (okres Břeclav) bude poskytnuta částka 50.000,- Kč, na transparentní účet obce 

Hrušky, 

e) Městysu Moravská Nová Ves (okres Břeclav) bude poskytnuta částka 50.000,- Kč, na 

transparentní účet městyse Moravská Nová Ves.  

Usnesení č. XXV/9: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 



Usnesení č. XXV/10: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení 

mezi Obcí Uhřice a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXV/11: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vyvěšení záměru na část pozemku p. č. 

290/21 v k. ú. Uhřice u Kyjova, a to po vyhotovení geometrického plánu, kterým bude předmětná 

část oddělena a to tak, aby byla zachována přiměřená hranice od vodoteče a vozovky. Zastupitelstvo 

obce Uhřice pověřuje starostu, aby o vyvěšeném záměru obce informoval vlastníky objektu č. p. 122 

v obci Uhřice. 

Usnesení č. XXV/12: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá řešení situace ohledně případného odkupu 

části či celého pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova na pracovní schůzku. 

Usnesení č. XXV/13: 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. Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje 

starostu, aby pro Modernizaci veřejného osvětlení vybral stavební dozor.  

Usnesení č. XXV/14: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí 

Uhřice a Jindřichem Valihrachem. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta obce. 

Usnesení č. XXV/15: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouva o zřízení služebnosti mezi Obcí 

Uhřice a Jindřichem Valihrachem, trvale bytem Uhřice 229, 696 34, Ing. Martinem Kovandou, trvale 

bytem Uhřice 220, 696 34, manžely Ing. Jiřím Kousalem, trvale bytem Sivice 286, 664 07 Sivice, Ing. 

Petrou Kousalovou, trvale bytem Uhřice 98, 696 34 a Zdeňkem Brabcem, Uhřice č. p. 271, 696 34. 

K podpisu smlouvy se zmocňuje místostarosta. 

Usnesení č. XXV/16: Zastupitelstvo obce Uhřice souhlasí se změnou druhu pozemku p. č. 1098/3 v k. 

ú. Uhřice u Kyjova a to ze zahrady na ostatní plochu, způsob využití manipulační plocha. K provedení 

změny zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu.  

Usnesení č. XXV/17: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje nákup travního mulčeru Goliath 4x4 (cena 

206.529,- Kč bez DPH) vč. žacího ústrojí 132 cm (cena 31.405,- Kč bez DPH) od společnosti SYNPRO, 

srov.o. Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 29228298. 

Usnesení č. XXV/18: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje, č. smlouvy: JMK071222/21/OKH ve výši 66.000,- Kč za účelem pořízení 1 ks 

osvětlovacího balonu (53.000,- Kč), na pořízení 3 ks ručních radiostanic (13.000,- Kč). K podpisu 

smlouvy se zmocňuje starosta.   

Usnesení č. XXV/19: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje do komise pro otevírání nabídek na stavbu 

Chodník a veřejné osvětlení Silničná jako náhradníky p. Lukáše Gajárka a p. Marii Hegrovou a to pro 

případ, kdy bude počet členů menší jak tři.  

Usnesení č. XXV/20: Zastupitelstvo obce Uhřice zařazuje Martina Šafránka a Šárku Šafránkovou, 

trvale bytem Koláčkovo nám. 111, Slavkov u Brna, do seznamu žadatelů o stavební pozemky 

v lokalitě Čtvrtky za kostelem.  

Usnesení č. XXV/21: Zastupitelstvo obce Uhřice zařazuje Víta Večeřu jako člena do Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Uhřice. Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu obce k podpisu a sepisu 

dohody o členství v jednotce. 


