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Zkrácený Zápis z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice konaného dne 14.1.2022 

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

Usnesení č. XXXI/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Richarda Pěnčíka 

a p. Lukáš Tesaříka. 

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

Usnesení č. XXXI/4: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje kontrolu plnění usnesení úkolů plynoucí 

ze situace týkající se AQUAPARKU s tím, že ostatní úkoly, plynoucí z předchozího zasedání 

zastupitelstva obce, dále trvají.   

Usnesení č. XXXI/5: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá řešení dohody o vypořádání se společností 

………………………………………………., se sídlem …………………………………………………………. Zastupitelstvo 

obce Uhřice pověřuje starostu ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Usnesení č. XXXI/6: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2021.  

Usnesení č. XXXI/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Plán účetních odpisů na rok 2022.  

Usnesení č. XXXI/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 dle zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytování informací.  

Usnesení č. XXXI/9: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 

k pozemku p. č. 290/28, o výměře 387 m2 v k. ú. Uhřice u Kyjova, který vznikl na základě 

geometrického plánu pro změnu hranice pozemku č. 763-69/2021, vyhotoveného Ing. Jaroslavem 

Jurůjem, Geodetické práce Tuřanka, a to mezi prodávající Obcí Uhřice a kupujícími 

……………………………………………. a ………………………………….., oba trvale bytem Uhřice č. p. 89, 696 34 a 

to za kupní cenu v celkové výši 77.400,- Kč. K podpisu smlouvy se zmocňuje starosta.  

Usnesení č. XXXI/10: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje změnu požadavku na barvu střešní 

krytiny v rámci podmínek uvedených v Kupní smlouvě o převodu vlastnického práva se zřízením 

předkupního práva jako práva věcného ze dne 27.8.2019, která byla uzavřena mezi Obcí Uhřice na 

straně prodávající a Annou Plaškovou a Davidem Kocmanem, Uhřice 248, 696 34 na straně kupující.  

Usnesení č. XXXI/11: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje prodloužení lhůty k zahájení stavby 

rodinného domu na pozemku p. č. 290/139 v k. ú. Uhřice u Kyjova a to o 6 měsíců. Důvodem 

tohoto prodloužení je koronavirová situace, inflace, růst cen, nedostatek stavebního materiálu a 

prodloužení čekacích lhůt na řemesla a materiály. K sepisu a podpisu dodatku s Lubomírem 

Kneslem, trvale bytem Uhřice 242, 696 34, který bude reflektovat tuto skutečnost se pověřuje 

starosta. 

Usnesení č. XXXI/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje nabídku zpracování studie na 

rekonstrukci objektu pro zemědělskou techniku v Uhřicích od Ing. Lenky Šibalové (LEKO projekt), 

Komenského 558, 697 01 Kyjov za částku 3.000,- Kč. 

Usnesení č. XXXI/13: Zastupitelstvo obce Uhřice stanovuje, aby v rámci projektu na dokončení 

chodníku Uhřice – Silničná byla zapracována šířka chodníku 1,5 m.  
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Usnesení č. XXXI/14: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů 

a keřů v sadu, který se nachází na pozemcích, specifikovaných – nově vzniklých dle geometrického 

plánu, který tvoří přílohu tohoto zápisu. Jedná se o pozemky: p. č. 630/3, p. č. 621/45, p. č. 621/39, 

p. č. 621/44, p. č. 621/40, p. č. 618/9, p. č. 618/4, p. č. 618/7, p. č. 618/6, p. č. 616/3, p. č. 616/2, p. 

č. 605 nacházející se v k. ú. Uhřice u Kyjova. Dále schvaluje žádost o povolení kácení stromů a keřů 

na pozemcích p. č. 795, p. č. 794, p. č. 790, p. č. 785, p. č. 782, vše v k. ú. Uhřice u Kyjova, a to cca 4 

m od hranice pozemku, resp. od strany silnice I. třídy č. 54. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje 

podání žádosti o povolení kácení ořešáku, který se nachází na pozemku p. č. 290/19 v k. ú. Uhřice u 

Kyjova.  

Usnesení č. XXXI/15: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá řešení cenové nabídky na zaměření a 

studii ZŠ a MŠ Uhřice.   


