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Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice dne 23.6.2022  

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

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

a Josefa Mokrého, DiS. 

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

doplňuje bod rekonstrukce chodníku na sjezdovce a bod smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

zasedání ZO.  

Usnesení č. XXXV/5: Zastupitelstvo obce Uhřice ve smyslu § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Uhřice pro volební období 2022 – 

2026  7 členů.  

Usnesení č. XXXV/6: Zastupitelstvo obce Uhřice jmenuje výběrovou komisi pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce „Uhřice – stabilizace svahu na p. č. 1627/1, 1627/7, 1627/8“ a to 

ve složení p. Petr Tihelka, p. Martin Kosír, Mgr. Richard Pěnčík a jako náhradník p. Lukáš Tesařík. 

Schůzku jmenovaných členů svolá starosta obce v termínu od 9. července do 31. července 2022.  

Usnesení č. XXXV/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje zadat studii vybudování rozhledny v obci 

Uhřice k vyjádření k úřadu územního plánování, příp. stavebního úřadu, zda je z pohledu těchto 

orgánů je umístění a technické řešení přípustné.    

Usnesení č. XXXV/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje v rámci Dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022 ve 

výši 50.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu 

klimatu v roce 2022 č. JMK076069/22/ORR a to s Jihomoravským kraje, IČ: 70888337, Žerotínovo 

náměstí 449/3, 601 82 Brno a to výši 50.000,- Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXXV/9: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje, přičemž předmětem této dotace je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na 

realizaci Opravy křížů v obci Uhřice ve výši 49.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu 

o poskytnutí dotace na realizaci Opravy křížů v obci Uhřice ve výši 49.000,- Kč a to s Jihomoravským 

kraje, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXV/10: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce 

Uhřice na roky 2023 – 2024.  

Usnesení č. XXXV/11: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá místostarostovi a starostovi, aby oslovili 

zájemce na zpracování projektové dokumentace k výstavbě bytů.  

Usnesení č. XXXV/12: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí výsledky otevírání nabídek na 

stavební práce v rámci zakázky malého rozsahu „Uhřice komunikace – hřbitov“.  

Usnesení č. XXXV/13: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje  Smlouvu o dílo na stavební práce v rámci 

„Uhřice komunikace – hřbitov“ se společností SIMOST, s.r.o., IČ: 46995803, Jižní náměstí 32/15, Dolní 

Heršpice, 619 00 Brno a to za cenu díla 1.094.638,48 Kč  bez DPH, a to za předpokladu splnění 

podmínek dle zadávací dokumentace. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  
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Usnesení č. XXXV/14: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje  Veřejnou výzvu – výběrové řízení na 

pracovní pozici Hlavní účetní obce Uhřice.  

Usnesení č. XXXV/15: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 

k pozemku s manžely Zdeňkem a Marií Brabcovými, trvale bytem č. p. 258, 696 34 do jejich 

společného jmění manželů na prodej pozemku p. č. 288/34 o výměře 123 m2 v k. ú. Uhřice u Kyjova, 

který vznikl oddělením od původního pozemku p. č. 288/13 v k. ú. Uhřice u Kyjova a to za kupní cenu 

24.846 Kč, přičemž výše kupní ceny není předmětem DPH.  

Usnesení č. XXXV/16: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu převodu vlastnictví 

k pozemku, resp. podílu na něm:  

- o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 2330/104, orná půda o výměře 2289 m2,  p. č. 2341, orná půda o 

výměře 98 m2,  p. č. 2402/157, orná půda o výměře 1557 m2,  p. č. 2402/218, ostatní plocha o výměře 

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

pracoviště Kyjov, na LV č. 582 pro obec Věteřov, k. ú. Věteřov s prodávajícím Ing. Františkem Lužou, 

trvale bytem Věteřov č. p. 60, 697 01  za kupní cenu 24.757,- Kč.  

-  o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 2330/104, orná půda o výměře 2289 m2,  p. č. 2341, orná půda o 

výměře 98 m2,  p. č. 2402/157, orná půda o výměře 1557 m2,  p. č. 2402/218, ostatní plocha o výměře 

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

pracoviště Kyjov, na LV č. 582 pro obec Věteřov, k. ú. Věteřov s prodávajícím Milanem Lužou, trvale 

bytem Chaloupky 578, 698 01 Veselí nad Moravou za kupní cenu 24.757,- Kč.  

K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXV/17: Zastupitelstvo obce Uhřice ruší usnesení č. XXXIV/9 ze dne 3.5.2022 a 

nahrazuje ho usnesením následujícím: „Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o 

převodu vlastnictví k pozemkům (vč. předkupního práva jako práva věcného) a to mezi Jiřím 

Ivičičem, trvale bytem Uhřice 248, 696 34 a Jarmilou Březinovou, trvale bytem Šardice 419, 696 13, 

jako prodávajícími na straně jedné a Mgr. Lukášem Gajárkem, trvale bytem Uhřice 169, 696 34, jako 

kupujícím na straně druhé za účasti Obce Uhřice, na straně třetí, a to na pozemky p. č. 2323/37 a p. 

č. 2323/62 za kupní cenu 242.968,- Kč (za pozemek p. č. 2323/37) a kupní cenu 66.200,- Kč (za 

pozemek p. č. 2323/62). K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.“ 

Usnesení č. XXXV/18: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí souhlasné prohlášení Bc. Sabiny 

Sladké, trvale bytem Uhřice 284, 696 34 a Jana Kamana, trvale bytem Těšany 151, 664 54.  

Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k pozemku vč. 

předkupního práva jako práva věcného a to mezi Petrou Machaňovou, trvale bytem Uhřice 192, 696 

34, jako prodávajícími na straně jedné, za účasti Aleše Rapanta, trvale bytem Uhřice 63, 696 34 a               

Bc. Sabinou Sladkou, trvale bytem Uhřice 284, 696 34, jako kupující na straně druhé za účasti Obce 

Uhřice, na straně třetí, a to na pozemek p. č. 2323/64 za kupní cenu 231.836,- Kč. K podpisu smlouvy 

se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXV/19: Zastupitelstvo obce Uhřice bere na vědomí nabídky podané na dlážděnou 

plochu u budovy na sjezdovce a schvaluje, aby k realizaci díla byla oslavena společnost VALUSTA, 

s.r.o., IČ: 05157731, se sídlem Renneská třída 393/12, 639 00 Brno a to za cenu díla 231.290,- Kč bez 

DPH.  
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Usnesení č. XXXV/20: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

HO-014330085677/001-MDP se společností EG.D., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. K podpisu 

smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXXV/21: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje účast Obce Uhřice v Dražební vyhlášce 

o provedení elektronické dražby nemovité věci.  

Usnesení č. XXXV/22: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje záměr na prodej pozemků p. č. 654/1 

a p. č. 656/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova.  

Usnesení č. XXXV/23: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku na 

zmírnění důsledků sucha z rozpočtu obce Uhřice ve výši 5.000,- Kč a to Luboši Galiovi, Uhřice č. p. 33, 

696 34. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na 

zmírnění důsledků sucha z rozpočtu obce Uhřice ve výši 5.000,- Kč, a to s Lubošem Galiovu, Uhřice            

č. p. 33, 696 34. 

Usnesení č. XXXV/24: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí 10 ks vstupenek zdarma 

dětem do  15 -ti let, které jsou vedeny v obci Uhřice k trvalému pobytu.  

 

 

 


