
 
 

1 
 

Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice dne 23.6.2022  

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

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

p. Lukáše Tesaříka. 

Usnesení č. XXXVI/3: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje program XXXVI. zasedání ZO vč. doplnění 

bodu Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k pozemkům.  

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

zasedání ZO.  

Usnesení č. XXXVI/5: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí výsledky, resp. zápis dle protokolu 

o otevírání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Uhřice – stabilizace 

svahu na p. č. 1627/1, 1627/7, 1627/8“. 

Usnesení č. XXXVI/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce „Uhřice 

– stabilizace svahu na p. č. 1627/1, 1627/7, 1627/8“ se společností                                                                    

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem  

Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, a to za cenu díla 2.634.897,50 Kč bez DPH. 

K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXXVI/7: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1.  

Usnesení č. XXXVI/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.  

Usnesení č. XXXVI/9: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá starostovi, aby oslovil vlastníky pozemků 

uvedených v příloze k prodeji či směně předmětných pozemků. Dle vyjádření jednotlivých vlastníků 

připraví smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy o smlouvě budoucí směnné. 

Usnesení č. XXXVI/10: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá záležitost schvalování Příkazní smlouvy  

ve věci zajištění dotačního financování pro Bytový dům Uhřice. Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá 

místostarostovi, aby oslovil společnost Plus Projekt o nacenění nabídky tak, aby výše úplaty za 

předmětné služby byla vyjádřena v procentech ve vztahu k úspěchu při získání dotace a dále, aby 

byly osloveny jiné společnosti, které by v předmětné záležitosti měly zájem podat nabídku.  

 Usnesení č. XXXVI/11: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vyvěšení záměru na prodej části 

pozemku p. č. 2730/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova o výměře 22 m2, která bude oddělena od původního 

pozemku na základě  geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. plánu 779-42/2022. Minimální 

výše kupní ceny se stanoví ve výši 200,-Kč/m2. 

 Usnesení č. XXXVI/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu převodu vlastnictví 

k pozemkům p. č. 290/118, trvalý travní porost o výměře 280 m2,  p. č. 414, trvalý travní porost o 

výměře 133 m2,  p. č. 1384/11, trvalý travní porost o výměře 1493 m2,  p. č. 1710/44, trvalý travní 

porost o výměře 603 m2,  p. č. 383/7, vodní plocha o výměře 1619 m2,   p. č. 1710/7, orná půda o 

výměře 700 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrálního pracoviště Kyjov, na LV č. 280 pro obec Uhřice, k. ú. Uhřice u Kyjova s prodávající, Marií 

Zajíčkovou, trvale bytem Rybník č. p. 239, 560 02 za kupní cenu 101.373,- Kč. K podpisu smlouvy se 

pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXVI/13: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2021 DSO 

Ždánický les a Politaví.   


