
Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice konaného 

dne 7.9.2021 v 19:00 hod v zasedací místnosti hasičské zbrojnice Uhřice 

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

Usnesení č. XXVII/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu p. Michala Malíka a 

Zdeňka Brabce. 

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

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

zasedání.   

Usnesení č. XXVII/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. smlouvy: HO-00103006261/001-MPPR mezi Obcí Uhřice a společností EG.D, 

a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 

Usnesení č. XXVII/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vypsání nového „výběrového řízení“, 

resp. výzvy konkrétním dodavatelům na zaslání cenových nabídek k realizaci akce Modernizace 

veřejného osvětlení s tím, že při realizaci budou vzaty v potaz vytýkané nedostatky předchozího 

„výběrového řízení“. Osloveni budou totožní dodavatelé jako v předchozím „výběrovém řízení“. 

Zastupitelstvo obce Uhřice uděluje pokyny pro „výběrové řízení“ a to tak, že k provedení zadávací 

dokumentace bude pověřen JUDr. Marek Šimek, a k posouzení technických parametrů pověřen 

technický dozor, tj. Tomáš Pospíšil.  

Usnesení č. XXVII/7: Zastupitelstvo obce Uhřice jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání nabídek, 

doručených na základě výzvy konkrétním dodavatelům v rámci realizace akce Modernizace 

veřejného osvětlení. Do komise jmenuje Mgr. Richarda Pěnčíka, Zdeňka Brabce, Josefa Mokrého, 

DiS. 

Usnesení č. XXVII/8: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí výsledek otevírání nabídek ke 

zveřejněnému záměru č. 7/2021, tj. nabídka č. 1 ve výši 505,- Kč/m2, nabídka č. 2 ve výši 655 Kč/m2 

a nabídka č. 3 ve výši 600,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby připravil kupní 

smlouvu s předkupním právem se zájemcem, který podal nejvyšší cenovou nabídku. 

Usnesení č. XXVII/9: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný 

účet Dobrovolného svazku Ždánický les a Politaví za rok 2020 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví za rok 2020 bez 

výhrad. 

Usnesení č. XXVII/9a: Zastupitelstvo obce Uhřice ruší usnesení Zastupitelstva obce Uhřice č. 

XXIV/18  ze dne 15.6.2021 a toto usnesení nahrazuje usnesením č. XXVII/9b. 

Usnesení č. XXVII/9b: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Uhřice a 

Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno předmětu výpůjčky - 

mobilní sirény s typovým označením Pavian Car 150. 

Usnesení č. XXVII/10: Zastupitelstvo obce Uhřice zařazuje žádost pana Pavla Večerky, trvale bytem 

Černá cesta 49, 772 00 Olomouc do pořadníku zájemců o stavební pozemky v lokalitě Čtvrtky za 

kostelem.  



Usnesení č. XXVII/11: Zastupitelstvo obce Uhřice zařazuje žádost paní Evy Klementové a pana 

Miroslava Klementa, oba trvale bytem Oblá 42, 634 00 Brno do pořadníku v lokalitě Čtvrtky za 

kostelem. 

Usnesení č. XXVII/12: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí informaci od Petra Valihracha a 

Věry Hausnerové o výběru zájemce na odkup stavebního pozemku p. č. 2350 v k. ú. Uhřice u 

Kyjova. V rámci tohoto převodu bude připravena trojstranná smlouva tak, aby se kupující zavázali 

k podmínkám smlouvy, kterými jsou vázání dosavadní vlastníci pozemku p. č. 2350 v k. ú. Uhřice u 

Kyjova.  

 


