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Usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva obce Uhřice dne 29.3.2022  

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

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

Mgr. Richarda Pěnčíka. 

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

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

zasedání ZO.  

Usnesení č. XXXIII/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Uhřice na rok 

2022 v paragrafovém znění a to: příjmy ve výši 17.541.500,- Kč a výdaje rovněž ve výši 17.541.500,- 

Kč 

Usnesení č. XXXIII/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory              

SH - ČMS Sboru dobrovolných hasičů Uhřice, IČ: 63455919 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 1/2022 ve výši 100.000,- Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje 

starosta. 

Usnesení č. XXXIII/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 

Českému svazu včelařů, základní organizaci Žarošice, IČ: 67024068 a Veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 2/2022 ve výši 15.000,- Kč. K podpisu smlouvy se 

pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXIII/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 

Mysliveckému spolku Dolina Uhřice, IČ: 48843172 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice č. 3/2022 ve výši 35.000,- Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXIII/9: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 

Sportovní klub Uhřice, IČ: 49419145 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Uhřice č. 4/2022 ve výši 200.000,- Kč. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXIII/10: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory 

občanskému sdružení Sportservis Uhřice, IČ: 27050149 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Uhřice č. 5/2022 ve výši 108.000,- Kč, přičemž doplňuje podmínky: nebude-

li po dobu zimní sezony 2022 – 2023 v aktivním provozu lyžařský areál v Uhřicích alespoň po dobu 

14 dní, je příjemce povinen vrátit 50 % poskytnuté dotace.  Dále stanoví podmínku, že 

Veřejnoprávní smlouva může být uzavřena, resp. i na to navázaná dotace poskytnuta až po tom co 

Sportservis Uhřice, občanské sdružení, IČ: 27050149 uvede svou činnost do souladu s občanským 

zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména budou zadány stanovy a 

bude stanoven statutární orgán, přičemž tato skutečnost bude zanesena do spolkového rejstříku, 

potažmo do evidence skutečných majitelů, tak aby byla splněna podmínka stanovená novelizací 

ust. § 10a) - § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXXIII/11: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, č.: HO-001030069925/001-MOPR, a to mezi Obcí Uhřice a společností EG.D., 

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

pověřuje starosta. 
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Usnesení č. XXXIII/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene            

č.: HO-014330064098/001-MDP, a to mezi Obcí Uhřice a společností EG.D., a.s., IČ: 28085400, se 

sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. K podpisu smlouvy se pověřuje starosta.  

Usnesení č. XXXIII/13: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu převodu vlastnictví 

k pozemku, resp. podílu na něm:  

- o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 1781/165, orná půda o výměře 3681 m2, zapsaného v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, na LV č. 

377 pro obec Uhřice, k. ú. Uhřice u Kyjova s prodávající Vendulkou Poláčkovou, trvale bytem 

Dobrovského 482/17, 460 01 Liberec  za kupní cenu 27.608,- Kč.  

-  o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 1781/165, orná půda o výměře 3681 m2, zapsaného v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, na LV č. 

377 pro obec Uhřice, k. ú. Uhřice u Kyjova s prodávající Jitkou Tmějovou, trvale bytem Janov č. p. 

282, 569 55  za kupní cenu 27.608,- Kč.  

K podpisu smlouvy se pověřuje starosta. 

Usnesení č. XXXIII/14: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje koupi pozemku p. č. 793 v k. ú. Uhřice u 

Kyjova, a to za kupní cenu 37.775,- Kč, s prodávající Janou Dobešovou, trvale bytem Spodní 671/4, 

625 00 Brno – Bohunice. K sepisu a podpisu smlouvy se pověřuje místostarosta. 

Usnesení č. XXXIII/15: Zastupitelstvo obce Uhřice odstupuje od záměru č. 9/2021 týkající se 

prodeje pozemku p. č. 290/21 o výměře 278 m2, který vznikl na základě geometrického plánu pro 

změnu hranice pozemku, č. plánu 762-46/2021, zpracovaného Ing. Jaroslavem Jurůjem, a to tak že 

byl oddělen od původního pozemku p. č. 290/21. Zastupitelstvo obce Uhřice prodej předmětného 

pozemku nebude realizovat.  

Usnesení č. XXXIII/16: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá záměr prodeje domu č. p. 264 (resp. 

pozemku p. č. St. 506 v k. ú. Uhřice u Kyjova, jehož je dům součástí), který byl usnesením č. XXX/11 

ze dne 30.11.2021 schválen, na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje využití domu 

č. p. 264 k humanitárním účelům, (tj. k ubytování ukrajinských uprchlíků), a to na dobu nezbytně 

nutnou. 

Usnesení č. XXXIII/17: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá starostovi a místostarostovi, aby se 

zúčastnili schůzky řešení umístění kanalizační přípojky a venkovní kanalizace k domu č. p. 162, 

přímo na místě, a to s vlastníky domu č. p. 162 a Ing. Ludvíkem Vysloužilem. 

Usnesení č. XXXIII/18: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje, resp. nevyhovuje žádosti p. Blanky 

Hejlové, trvale bytem Kachlíkova 882/4, 635 00 Brno o odkoupení pozemků p. č. 178/9, p. č. 

178/10, p. č. 178/11 v k. ú. Uhřice u Kyjova.   

Usnesení č. XXXIII/19: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s. o podporu.  

Usnesení č. XXXIII/20: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části 

pozemku p. č. 288/13, v k. ú. Uhřice u Kyjova, o výměře cca 120 m2, a to po vyhotovení 

geometrického plánu. Zastupitelstvo obce uděluje pokyny pro zveřejnění záměru: nejnižší podání 

je stanoveno částkou 200,- Kč/m2, Obec Uhřice si vyhrazuje právo od výše uvedeného záměru 

odstoupit, vyhrazuje si prodej nerealizovat, vyhrazení práva posoudit výsledné nabídky nejen 

s přihlédnutím k nabízené částce, ale též s přihlédnutím k rodinným a bytovým poměrům zájemce 

tak, aby ve smyslu § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. dbala na zajišťování bytových 

potřeb svých občanů, a to za předpokladu, že taková osoba dorovná nejvyšší nabídku.  
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Usnesení č. XXXIII/21: Zastupitelstvo obce Uhřice ukládá starostovi, aby prověřil možnost 

požadavku o odsouhlasení změny stavby č. p. 153 před dokončením u úřadu územního plánování.  

Usnesení č. XXXIII/22: Zastupitelstvo obce Uhřice odkládá záležitost nabídky na instalaci stříšek u 

stavby Chodník – Silničná na pracovní poradu ZO.  

Usnesení č. XXXIII/23: Zastupitelstvo obce Uhřice neschvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 

178/12 v k.ú. Uhřice u Kyjova za účelem výstavby garáže. 

Usnesení č. XXXIII/24: Zastupitelstvo obce Uhřice souhlasí s návrhem na řešení p. Jiřího Ivičiče a 

Jarmily Březinové prodeje pozemků 2323/37, p. č. 2323/62 v k.ú. Uhřice u Kyjova. Zastupitelstvo 

obce Uhřice pověřuje starostu, aby informoval p. Jiřího Ivičiče a Jarmily Březinové o skutečnosti, že 

takto jimi navrhované řešení je přípustné za situace, že osloví dalšího zájemce, který má nejvyšší 

počet bodů z Pořadníku žadatelů o stavební pozemky za rok 2021 dle bodového hodnocení.  

Usnesení č. XXXIII/25: Zastupitelstvo obce Uhřice souhlasí s návrhem na řešení Petry Machnové 

prodeje pozemku 2323/64, v k.ú. Uhřice u Kyjova. Zastupitelstvo obce Uhřice pověřuje starostu, 

aby informoval Petru Machanovou o skutečnosti, že takto jí navrhované řešení je přípustné za 

situace, že osloví dalšího zájemce, který má nejvyšší počet bodů z aktualizovaného pořadníku 

žadatelů o stavební pozemky dle bodového hodnocení. 


