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Přítomno: 7 členů ZO – viz příloha č. 1 

Program jednání: 
1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů 

3. Schválení programu jednání 

4. Kontrola plnění usnesení, Stanovisko kontrolního a finančního výboru 

5. Rozpočtová opatření 

6. Bytový dům a Regenerace víceúčelového hřiště  

7. Změna územního plánu 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

9. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 

10. Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Uhřice 

11. Nájemní smlouvy, Smlouvy o výpůjčce 

12. Žádosti, záležitosti obce 

13. Diskuze  

14. Závěr                                                                                                                                                                   

Ad 1) ZAHÁJENÍ 

Zasedání zahájil starosta přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční 

většina všech členů ZO – tudíž zasedání je usnášení schopné. 

Ad 2) VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Na zapisovatele starosta navrhl p. Marii Hegrovou. Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

hlasování.  

Usnesení č. III/1: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje zapisovatele zápisu p. Marii Hegrovou.                                                  

Na ověřovatele zápisu starosta navrhl p. Zdeňka Brabce a p. Josefa Mokrého DiS. Hlasování: 7 hlasů 

pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

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

p. Josefa Mokrého DiS. 

Ad 3) SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ  

Starosta navrhl program zastupitelstva ve stejné podobě jako byl na pozvánce na III. zasedání ZO, která 

byla zveřejněna na úřední desce dne 12.12.2022.  Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  

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

Ad 4) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ, STANOVISKO KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU 

Starosta informoval o tom, že plnění usnesení, přijatých v rámci minulého zasedání zastupitelstva, byla 

splněna (vyhlášeno výběrové řízení na pozici hlavní účetní obce, vysekání rákosí v potoku), uplatňování 

smluvních pokut za nedodržení termínu k zahájení staveb v části obce Čtvrtky za kostelem trvá. 
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Usnesení č. III/4 a): Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje kontrolu plnění usnesení z minulého 

zasedání ZO.  

Předseda kontrolního výboru pan Lukáš Tesařík podal ústní stanovisko, resp. zprávu o činnosti 

kontrolního výboru. Výbor se sešel 1x, na programu měl vytvoření jednacího řádu tohoto výboru 

(předložen ke schválení na tomto zasedání ZO), provedl kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání ZO 

a doporučil ZO, aby usnesení ZO bylo vypracováváno a podepisováno přímo na jednání ZO. 

Předseda finančního výboru Mgr. Richard Pěnčík rovněž podal ústní stanovisko (resp. zprávu) o činnosti 

finančního výboru. Tento se sešel 1x, vypracoval jednací řád výboru a plán činnosti na r. 2023, přičemž 

budou předloženy na příštím zasedání ZO ke schválení. Dále provedl veřejnoprávní kontrolu u příjemců 

dotací (Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů, základní organizace Žarošice, Sportovní klub 

Uhřice, MS Dolina a Město Kyjov). U těchto příjemců dotací nebylo shledáno porušení rozpočtové 

kázně. Dále výbor doporučuje ZO prodloužit termín pro vyúčtování těchto dotací (nyní je ve smlouvách 

stanoven termín do 30. 11.)  

Usnesení č. III/4 b): Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí stanovisko sdělené předsedou 

kontrolního výboru a stanovisko sdělené předsedou finančního výboru.  

Ad 5) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

Starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 6/2022, které provedl dne 29.11.2022                          

– viz příloha č. 2.  Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí.  

Usnesení č. III/5 a): Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2022.

  

Dále předložil ke schválení Rozpočtové opatření č. 7/2022 – viz příloha č. 3.  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení č. III/5 b): Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022.   

Ad 6) BYTOVÝ DŮM a REGENERACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

A) Bytový dům 

Místostarosta seznámil zastupitele s výsledky schůzky se zástupcem společnosti Plus projekt s.r.o., 

která zpracovávala architektonickou studii (investiční záměr) na bytový dům – Uhřice č. p. 126.  

Dále by mělo následovat vypsání výběrového řízení (resp. VZMR) na projektanta na výše uvedenou 

stavbu. Zastupitelé mají na zváženou, zda výběrové řízení na projektanta zadají externí společnosti 

nebo si administraci výběrového řízení obec provede sama.  

Místostarosta předložil cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace – Bytový dům, a to od společnosti Plus Tender s. r. o. za částku 29.000,- Kč bez DPH.                         

– viz příloha č. 4 

Starosta navrhl oslovit následující projektanty, kteří již dříve pro obec projektovali:  

Ing. Radek Martiňák, IČ: 87972506, se sídlem Konec 142, 696 35 Dambořice; 

Ing. Lenka Kouřilová (roz. Šibalová), IČ: 14121603, se sídlem třída Komenského 558/41, 697 01 Kyjov; 
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Ing. Jaroslav Vlach, IČ: 66976677, se sídlem Jungmannova 1031/34, 697 01 Kyjov; 

Ing. Pavel Fridrich, IČ: 88081265, se sídlem Pod Lipami 2153/17, 697 01 Kyjov; 

Projektis, s. r. o., IČ: 46992278, se sídlem třída Komenského 1357/28, 697 01 Kyjov.  

 

Zastupitel Josef Mokrý DiS. navrhl, aby administraci výběrového řízení na projektanta obec zajistila 

sama.  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení č. III/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vypsání výběrového řízení na projekční práce 

Bytového domu č. p. 126. Zastupitelstvo obce Uhřice starostovi a místostarostovi ukládá, aby 

vytvořili zadávací dokumentaci k výběrovému řízení (resp. VZMR). Zastupitelstvo obce Uhřice 

starostovi a místostarostovi ukládá, aby v rámci VZMR byly osloveny zejména tyto subjekty:  

Ing. Radek Martiňák, IČ: 87972506, se sídlem Konec 142, 696 35 Dambořice; 

Ing. Lenka Kouřilová (roz. Šibalová), IČ: 14121603, se sídlem třída Komenského 558/41, 697 01 

Kyjov; 

Ing. Jaroslav Vlach, IČ: 66976677, se sídlem Jungmannova 1031/34, 697 01 Kyjov; 

Ing. Pavel Fridrich, IČ: 88081265, se sídlem Pod Lipami 2153/17, 697 01 Kyjov; 

Projektis, s. r. o., IČ: 46992278, se sídlem třída Komenského 1357/28, 697 01 Kyjov.  

 

B) Regenerace víceúčelového hřiště  

Místostarosta uvedl, že je třeba vypsat výběrové řízení, resp. Veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Regenerace víceúčelového hřiště u ZŠ v obci Uhřice“. Místostarosta dále uvedl, že 

prozatím nebylo vydáno rozhodnutí či jiný dokument prokazující nárok na zažádanou dotaci. Dále uvedl 

informaci od jednatelky společnosti Agentura K1 s. r. o. (pozn. administrátor žádosti o dotaci), že ve 

velmi krátkém časovém horizontu od doručení rozhodnutí či jiného dokumentu prokazující nárok na 

dotaci, je třeba vybrat zhotovitele stavby. Proto je třeba alespoň přichystat výběrové řízení tak, aby 

byla obec připravena na realizaci této investiční akce.  

Místostarosta uvedl, že cenová nabídka společnosti Agentura K1 s. r. o. na smluvní zastupování 

zadavatele při provádění úkonů souvisejících s administrací a organizací veřejné zakázky malého 

rozsahu – VZMR „Regenerace víceúčelového hřiště u ZŠ v obci Uhřice“ činí 25.800,- Kč bez DPH.                     

– viz příloha č. 5.  

Místostarosta dále uvedl, že je třeba rozhodnout, zda administraci a organizace VZMR zrealizuje Obec 

Uhřice sama, či využije externí zajištění.  

Starosta navrhl za účelem oslovení tyto společnosti, které se zabývají regenerací povrchů:  

- SKR stav, s.r.o., IČ: 26961474, se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno 

- PROSTAVBY, a.s., IČ: 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice 

- JM Demicarr s.r.o., IČ: 63489163, se sídlem Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna 

- Svoboda a syn, s.r.o., IČ: 25548531, se sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brno 

Pan Josef Mokrý DiS navrhl, aby si obec zajistila administraci VZMR sama, a to zejména s přihlédnutím 

ke skutečnosti, že je zpracován rozpočet. 
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Realizaci usnesení zajistí starosta a místostarosta, ihned poté, co bude poskytovatelem dotace vydáno 

rozhodnutí či jiný dokument prokazující nárok na tuto dotaci. 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení IIII/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele 

stavby: „Regenerace víceúčelového hřiště u školy v obci Uhřice“. Zastupitelstvo obce Uhřice 

starostovi a místostarostovi ukládá, aby vytvořili zadávací dokumentaci k výběrovému řízení (resp. 

VZMR). Zastupitelstvo obce Uhřice starostovi a místostarostovi ukládá, aby v rámci VZMR byly 

osloveny zejména tyto společnosti:  

SKR stav, s.r.o., IČ: 26961474, se sídlem Nováčkova 233/18, 614 00 Brno;  

PROSTAVBY, a.s., IČ: 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice; 

JM Demicarr s.r.o., IČ: 63489163, se sídlem Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna; 

Svoboda a syn, s.r.o., IČ: 25548531, se sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brno.  

Realizaci usnesení zajistí starosta a místostarosta, ihned poté, co bude poskytovatelem dotace 

vydáno rozhodnutí či jiný dokument prokazující nárok na tuto dotaci. 

 

Ad 7) ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Starosta přednesl požadavek na změnu Územního plánu obce Uhřice (ÚP) týkajícího se:  

a) upravení výškového regulativu u ploch občanského vybavení - OV (konkrétně budovy ZŠ) 

b) prověření požadavku na upravení výškového regulativu u plochy výroby a skladování - VS v části 

obce Janův Dvůr (pozemky p.č. st. 205/3, 2731/1, 2361/5, 1383/6 v k. ú. Uhřice u Kyjova) na max. 13 

m, když se jednalo o požadavek společnosti WELDPLAST ČR s. r. o, Dělnická 786/38, Holešovice, 170 00 

Praha 7. 

K předmětným navrhovaným změnám předložil také stanovisko Krajského úřadu JMK – viz příloha č. 6 

Dále zastupitel Michal Malík doplnil požadavek na:  

c) upravení výškového regulativu pro výstavbu rozhledny na sjezdovce na p. č. 807/4, případně 807/7 

v k.ú. Uhřice u Kyjova o výšce 15 m. 

Starosta uvedl, že změna územního plánu stojí určité finanční prostředky (řádově desetitisíce Kč). 

Uvedl, že společnost WELDPLAST ČR s.r.o. by se měla z části na změně ÚP označené pod písmenem b) 

finančně podílet.  

Místostarosta uvedl, že v rámci schůzky se zástupcem společnosti Plus Projekt, s. r. o. byl předán 

investiční záměr na „Novostavbu rozhledny Uhřice“. Uvedl, že v tomto investičním záměru je mimo 

jiné uvedeno, že předpokládané celkové náklady na „Novostavbu rozhledny Uhřice“ byly vyčísleny na 

částku 8.015.040,00 Kč vč. DPH. Uvedl také, že s uvažovaným dotačním příjmem 2.750.000 Kč vč. DPH 

činí vlastní kofinancování žadatele 5.265.040 Kč vč. DPH.  

Pan Michal Malík uvedl, že uvedená změna není otázkou financí. Uvedl, že do budoucna můžou být 

vypsány jiné dotační tituly – resp. mohou být získány větší finanční prostředky. Navrhuje, aby byla tato 
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změna ÚP schválena, a to z toho důvodu, kdyby se v budoucnu naskytl jiný zdroj financování, aby byl 

tento záměr připraven k realizaci.  

Starosta uvedl, že každý požadavek na změnu územního plánu musí být zaplacen.  

Pan Michal Malík uvedl, že cena za změnu ÚP je stanovena souhrnně za všechny změny.  

Zastupitelstvo obce Uhřice určilo pana Petra Tihelku - starostu jako určeného zastupitele 

spolupracujícího s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Uhřice. 

Hlasování proběhlo samostatně k jednotlivým navrženým bodům změny ÚP a to následovně:  

a) upravení výškového regulativu u ploch občanského vybavení - OV (konkrétně budovy ZŠ). Hlasování:  

7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  

b) prověření požadavku na upravení výškového regulativu u plochy výroby a skladování - VS v části 

obce Janův Dvůr (pozemky p.č. st. 205/3, 2731/1, 2361/5, 1383/6 v k. ú. Uhřice u Kyjova) na max. 13 

m, když se jednalo o požadavek společnosti WELDPLAST ČR s. r. o, Dělnická 786/38, Holešovice, 170 00 

Praha 7. Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování,  

c) upravení výškového regulativu pro výstavbu rozhledny na sjezdovce na p. č. 807/4, případně 807/7 

v k.ú. Uhřice u Kyjova o výšce 15 m. 

Hlasování: 3 hlasy pro (Tesařík Lukáš, Malík Michal, Brabec Zdeněk), 3 hlasy proti (Tihelka, Petr, Mokrý 

Josef DiS, Mgr. Pěnčík Richard), 1 se zdržel hlasování (Mgr. Lukáš Gajárek). 

Usnesení č. III/8:  

A. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a stavebního zákona 

pořízení Změny č. 1 územního plánu Uhřice zkráceným postupem a schvaluje následující 

obsah: 

- Prověřit požadavek na upravení výškového regulativu u ploch občanského vybavení - OV 

(konkrétně budovu ZŠ); 

- Prověřit požadavek na upravení výškového regulativu u plochy výroby a skladování – VS 

v části Janův Dvůr (pozemky p. č. st. 205/3, 2731/1, 2731/5, 1383/6 a v k. ú. Uhřice u Kyjova) 

max. 13 m; 

- Zpracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje, Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje, z novelizovaných právních předpisů a aktualizace zastavěného území 

podle ust. § 58 odst. 3 stavebního zákona; 

B. Zastupitelstvo obce Uhřice podle § 6 odst. 6 písm. b) schvaluje žádost obce o pořizování 

podle § 6 odst. 1 písm. c) Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí a územního 

plánování. 

C. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje pana Petra Tihelku, jako určeného zastupitele 

spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Uhřice. 

Ad 8) SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

Starosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-001040020140/001- ELIG, a to mezi Obcí 

Uhřice, jako povinnou a společností EG.D., a.s. IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 

jako oprávněnou – viz příloha č. 7.  
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Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Usnesení č. III/9: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                               

č. HO-001040020140/001- ELIG, a to mezi Obcí Uhřice, jako povinnou a společností EG.D., a.s.,                          

IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, jako oprávněnou. K podpisu smlouvy se 

pověřuje starosta. 

Ad 9) DODATEK KE SMLOUVĚ O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ   

Starosta předložil Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení                                                   

č. 9402005479/3000003300 mezi Obcí Uhřice a GaSNet, s.r.o., Klišská 940, 400 01 Ústí nad Labem,                  

IČ: 27295567 – viz příloha č. 8. 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení č. III/10: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování 

plynárenského zařízení č. 9402005479/3000003300 mezi Obcí Uhřice a GaSNet, s.r.o., Klišská 940, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. K podpisu Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování 

plynárenského zařízení se pověřuje starosta.  

Ad 10) JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE 

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Uhřice předložil ZO ke schválení Jednací řád 

kontrolního výboru – viz příloha č. 9.  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 

Usnesení č. III/11: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru 

Zastupitelstva obce Uhřice. 

Ad 11) NÁJEMNÍ SMLOUVY  

 
A) 
Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Uhřice a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Uhřice, IČ: 63455919 se 
sídlem Uhřice č. p. 176, 696 34, na bezplatné dočasné užívání části pozemku p. č. 290/111 o výměře 
2030 m2 v k. ú. Uhřice u Kyjova na dobu pěti let. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.                                            
– viz příloha č. 10. 
 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
 
Usnesení č. III/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Uhřice                   
a SHČMS - Sborem dobrovolných hasičů Uhřice, IČ: 63455919 se sídlem Uhřice č. p. 176, 696 34, na 
bezplatné dočasné užívání části pozemku p. č. 290/111 o výměře 2030 m2 v k.ú. Uhřice u Kyjova na 
dobu pěti let. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  
 
B) 
Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Uhřice a spolkem Sportservis Uhřice, IČ: 27050149, se sídlem Uhřice                    
č. p. 275, 696 34 na bezplatné dočasné užívání pozemků p. č. 807/5, p. č. 807/4, p. č. 807/9, p. č. 798, 
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p. č. 799, p. č. 140/4, p. č. 796 (velikost podílu id. ½), vše v k. ú. Uhřice u Kyjova, včetně jejich součástí 
a příslušenství, a to na dobu pěti let. – viz příloha č. 11.  
 
Pan Michal Malík (předseda spolku Sportservis Uhřice) navrhl následující doplnění v odst. IV. uvedené 
Smlouvy o výpůjčce cit.: 
„7. půjčitel je povinen bezúplatně zapůjčit vypůjčiteli SECO Goliath 4 x 4 traktor mulčovací k provádění 

údržby vypůjčených pozemků.“ 

„6. Závady uvedené v revizních zprávách, porušené potrubí apod. budou na náklady půjčitele 

odstraněny, a to do výše schválené částky ZO.“ 

„10. vypůjčitel neodpovídá za úmyslné škody způsobené (vandalismem) třetí osobou, pokud 

způsobenou škodu nahlásí k prošetření PČR.“ 

Pan Josef Mokrý, DiS uvedl, že například Sportovní klub Uhřice má úmyslné škody způsobené třetí 
osobou kryté vlastním pojištěním.  
 
Pan Michal Malík uvedl, že dříve byl s pojištěním majetku tohoto typu problém, nicméně prověří 
možnosti pojištění na další zasedání ZO. 
 
Starosta nechává hlasovat o návrhu Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Uhřice a spolkem Sportservis Uhřice, 

IČ: 27050149, se sídlem Uhřice č. p. 275, 696 34 na bezplatné dočasné užívání pozemků p. č. 807/5,              

p. č. 807/4, p. č. 807/9, p. č. 798, p. č. 799, p. č. 140/4, p. č. 796 (velikost podílu id. ½), vše v k. ú. Uhřice 

u Kyjova, včetně jejich součástí a příslušenství, a to na dobu pěti let ve znění doplnění čl. IV. bodu 7 

cit.: „7. půjčitel je povinen bezúplatně zapůjčit vypůjčiteli SECO Goliath 4 x 4 traktor mulčovací 

k provádění údržby vypůjčených pozemků“  a čl. IV. bodu 6 cit.: „Závady uvedené v revizních zprávách, 

porušené potrubí apod. budou na náklady půjčitele odstraněny, a to do výše schválené částky 

zastupitelstvem obce.“ 

Hlasování: 6 hlasů pro (Petr Tihelka, Mgr. Lukáš Gajárek, Mgr. Richard Pěnčík, Michal Malík, Lukáš 
Tesařík, Zdeněk Brabec) 1 hlas proti (Josef Mokrý, DiS), 0 hlasů se zdrželo 
 
Usnesení č. III/13: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Uhřice a 

spolkem Sportservis Uhřice, IČ: 27050149, se sídlem Uhřice č. p. 275, 696 34 na bezplatné dočasné 

užívání pozemků p. č. 807/5, p. č. 807/4, p. č. 807/9, p. č. 798, p. č. 799, p. č. 140/4, p. č. 796 (velikost 

podílu id. ½), vše v k. ú. Uhřice u Kyjova, včetně jejich součástí a příslušenství, a to na dobu pěti let 

ve znění doplnění čl. IV. bodu 7 cit.: „7. půjčitel je povinen bezúplatně zapůjčit vypůjčiteli SECO 

Goliath 4 x 4 traktor mulčovací k provádění údržby vypůjčených pozemků“  a čl. IV. bodu 6 cit.: 

„Závady uvedené v revizních zprávách, porušené potrubí apod. budou na náklady půjčitele 

odstraněny, a to do výše schválené částky zastupitelstvem obce.“  K podpisu smlouvy se pověřuje 

starosta. 

Ad 12) ŽÁDOSTI, ZÁLEŽITOSTI OBCE 

A)  

Odpisový plán na rok 2023 Základní školy a Mateřské školy Uhřice, okres Hodonín, příspěvkové 

organizace – viz příloha č. 12. 
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Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 

Usnesení č. III/14: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Plán odpisů pro Základní školu a Mateřskou 

školu Uhřice, příspěvkovou organizaci.   

B)  

Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Uhřice Českomoravského svazu chovatelů 

poštovních holubů, místní spolek Milotice, z. s. – viz příloha č. 13.  

Žádost bude projednána v souvislosti se schvalováním finanční podpory pro spolky v rozpočtu na rok 

2023. Žádost se přesouvá na další zasedání ZO.  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení č. III/15: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá na další zasedání ZO žádost Českomoravského 

svazu chovatelů poštovních holubů, místního spolku Milotice, z.s., o veřejnou finanční podporu 

z rozpočtu obce Uhřice. 

C)  

Žádost pana Jana Pěnčíka, bytem Uhřice 75, 696 34, o poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha 

z rozpočtu obce Uhřice – viz příloha č. 14.  

Zastupitelé schvalují sepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice v 

částce 7.000,- Kč. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 proti (Zdeněk Brabec), 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení č. III/16: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Uhřice na zmírnění důsledku sucha mezi Obcí Uhřice a panem Janem 

Pěnčíkem, bytem Uhřice 75, 696 34, na dotaci ve výši 7.000,- Kč. K sepisu a podpisu smlouvy se 

zplnomocňuje starosta. 

D)  

Nabídka od firmy SYNPRO s.r.o., IČO: 29228298, se sídlem Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice na 

pořízení Elektromobilu Pickman za cenu 202.500,- Kč bez DPH s dotací Ekomobilita – viz příloha č. 15.  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 

Usnesení č. III/17: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje nákup Elektromobilu Pickman za cenu 

s dotací ve výši 202.500,- Kč bez DPH od společnosti SYNPRO s.r.o., IČ:29228298,  se sídlem 

Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice. 

E)  

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2022, 

které provedl Krajský úřad JMK ve dnech 15. - 16. listopadu 2022 se závěrem, že při dílčím přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky  – viz příloha č. 16. 

Dále nabídl zastupitelům „Příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2022“. O tuto 

projevil zájem Mgr. Richard Pěnčík, kterému bude okopírována. 
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F)  

Mgr. Richard Pěnčík navrhl zastupitelům, aby obec vydala doporučení, aby se na Silvestra 

ohňostroje uskutečnily pouze ve třech vymezených časech, zejména s přihlédnutím ke zvířatům 

(psi apod.).  

Místostarosta určí časy a zveřejní doporučení na informačních kanálech obce.  

G)  

Starosta pozval přítomné na zpívání koled, které se uskuteční 23.12.2022 od 18:00 hod. a na 

žehnání vín, které se bude konat v KD 30.12.2022 od 15:00 hod. 

Ad 13) DISKUZE 

 

Pan Pavel Urban poukázal na zvyšování nájemného v obecních bytech, ale na druhou stranu, že do 

bytovky obec neinvestuje, střechou zatíká a bylo by nutné zateplení fasády. Starosta zjistí možnosti 

získání dotací na údržbu bytového fondu. 

Ad 14) ZÁVĚR 

Závěrem starosta popřál všem přítomným pěkné svátky vánoční, hodně zdraví a úspěchů 

v nadcházejícím roce. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:05 hod. 

Zapsala: Marie Hegrová 

Ověřovatelé: 

 

Zdeněk Brabec           ………………………………………………………….. 

 

Josef Mokrý DiS          …………………………………………………………..            

    

     

            …………………………………………………………. 

         Petr Tihelka, starosta 


