
Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.7.2020      

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

Usnesení č. XVI/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu Michala Malíka                   

a Mgr. Richarda Pěnčíka.  

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

Usnesení č. XVI/4: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Uhřice a 

Městem Kyjovem na poskytnutí částky 2.388,66 Kč, když tato částka bude využita na částečné 

pokrytí nákladů na vypracování právních analýz ve věci těžby štěrkopísku v těsné blízkosti vodního 

zdroje. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje pachtovní smlouvu mezí Obcí Uhřice a Bc. 

Petrem Tihelkou na pacht části pozemku p. č.  291/1 v k. ú. Uhřice u Kyjova. K podpisu smlouvy se 

zplnomocňuje místostarosta. 

Usnesení č. XVI/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje pachtovní smlouvu mezí Obcí Uhřice a Bc. 

Petrem Tihelkou na pacht části pozemku p. č. 654/1, p. č. 656/1, p. č. 656/3, 656/4 v k. ú. Uhřice u 

Kyjova. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje místostarosta. 

Usnesení č. XVI/7: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 630 (o výměře 3741 m2) v k.ú. 

Uhřice u Kyjova mezi Obcí Uhřice a Zdeňkem Vlachem, trvale bytem Uhřice č.p.25, 696 34 za cenu 

257.325,- Kč. K sepisu smlouvy a podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č.XVI/8: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p. č. 620/7, o výměře 113m2, a p.č. 

621/16, o výměře 1098 m2, vše v k.ú. Uhřice u Kyjova mezi Obcí  Uhřice a spoluvlastníky Danuší 

Rámišovou (id. 1/2), trvale bytem Uhřice 121, 696 34 a Peter Vrba (id. ½) , Na Kaštieli 5633/3 841 

07 Bratislava, Slovenská republika, za cenu 92.925,- Kč (Danuši Rámišové náleží 46.462,50,- Kč, a 

Peteru Vrbovi náleží částka 46.462,50,- Kč. K sepisu smlouvy a podpisu smlouvy se zplnomocňuje 

starosta. 

Usnesení č. XVI/9: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p. č. 487/3 (o výměře 805 m2) a 

487/1 o výměře 835 m2 v k.ú. Uhřice u Kyjova mezi Obcí Uhřice a Jiřím Malíkem, trvale bytem 

Uhřice č.p. 76, 696 34 za cenu 97.875,- Kč. K sepisu smlouvy a podpisu smlouvy se zplnomocňuje 

starosta. 

Usnesení č. XVI/10: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi:  

- Id. 1/8 pozemku p. č. 616, o výměře 2068 m 2, mezi Obcí Uhřice a Jiřím Malíkem, trvale 

bytem Uhřice č. p. 76, 696 34, za cenu 18.806,25,-Kč.  

- Id. 1/8 pozemku p. č. 616, o výměře 2068 m 2, mezi Obcí Uhřice a Karlem Malíkem, trvale 

bytem Věteřov č.p. 117, 696 34, za cenu 18.806,25,-Kč.  

- Id. 1/8 pozemku p. č. 616, o výměře 2068 m 2, mezi Obcí Uhřice a Antonínem Malíkem, 

trvale bytem Vrbátky 945/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice - Mistřín, za cenu 

18.806,25,-Kč.  

- Id. 1/8 pozemku p. č. 616, o výměře 2068 m 2, mezi Obcí Uhřice a Marií Šámankovou, trvale 

bytem Soběsuky č. p. 54, 768 02, za cenu 18.806,25,-Kč.  



Usnesení č. XVI/11: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 290/133 (o výměře 13 m2) 

v k.ú. Uhřice u Kyjova mezi Obcí Uhřice a Ludvíkem Valihrachem, trvale bytem Uhřice č. p. 136, 696 

34 za cenu 2.600,- Kč. K sepisu smlouvy a podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/12: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy pro výkup pozemků 

v lokalitě  Toufarky – Veselá.   

Usnesení č. XVI/13: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020.  

Usnesení č. XVI/14: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování 

vodovodu a kanalizace v obci Uhřice mezi Obcí Uhřice a společností Vodovody a kanalizace 

Hodonín a.s.. K podpisu se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/15: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnictví k pozemku 

p. č. St. 205/11 se zřízením předkupního práva mezi Obcí Uhřice a manžely Ing. Petrou Kousalovou, 

bytem Uhřice č. p. 98 a Ing. Jiřím Kousalem, bytem Sivice č. p. 286 za kupní cenu 227.500,- Kč.  

K podpisu se zplnomocňuje starosta.  

Usnesení č. XVI/16: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Bc. Petra Tihelky o poskytnutí 

příspěvku na zmírnění důsledků sucha.  

Usnesení č. XVI/17: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha)  č. FO1/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Ing. Václavem Štěrbou, bytem Uhřice č. p. 95, 696 34. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje 

starosta. 

Usnesení č. XVI/18: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha)  č. FO2/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Ing. Václavem Štěrbou, bytem Uhřice č. p. 95, 696 34. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje 

starosta. 

Usnesení č. XVI/19: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha) č. FO3/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Mgr. Richardem Pěnčíkem, bytem Uhřice č. p. 40, 696 34. K podpisu smlouvy se 

zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/17: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha)  č. FO1/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Ing. Václavem Štěrbou, bytem Uhřice č. p. 95, 696 34 ve výši 10.000,- Kč.  K podpisu 

smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/18: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha)  č. FO2/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Ing. Václavem Štěrbou, bytem Uhřice č. p. 95, 696 34 ve výši 10.000,- Kč.   K podpisu 

smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/19: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha) č. FO3/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Mgr. Richardem Pěnčíkem, bytem Uhřice č. p. 40, 696 34  ve výši 5.000,- Kč.   K podpisu 

smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/20: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha) č. FO4/2020 mezi Obcí 



Uhřice a Marcelou Steigerovou, bytem Uhřice č. p. 151, 696 34 ve výši 8.000,- Kč. K podpisu 

smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/21: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha) č. FO5/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Žanetou Bednaříkovou, bytem Uhřice č. p. 286, 696 34 ve výši 5.000,-Kč. K podpisu 

smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XVI/22: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Uhřice (poskytnutí příspěvku na zmírnění důsledků sucha) č. FO6/2020 mezi Obcí 

Uhřice a Bc. Petrem Tihelkou, bytem Uhřice č. p.1 55, 696 34 ve výši 10.000,- Kč. K podpisu smlouvy 

se zplnomocňuje místostarosta. 

Usnesení č. XVI/23: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1040015973/001 mezi Obcí Uhřice a společností E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. 

Usnesení č. XVI/24: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby zajistil u právního zástupce obce 

Mgr. Aleše Koubka písemný právní rozbor situace a posouzení kladů a záporů žaloby, týkající se 

reklamací na AQUAPARKU Uhřice a to nejpozději do další pracovní schůzky zastupitelstva obce.  

Usnesení č. XVI/25: Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost, resp. nabídku MUDr. Borise Vasileva.  

Usnesení č. XVI/26: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p. č. 

2107/19 v k. ú. Uhřice u Kyjova  s tím, že záměr bude vyvěšen po vyhotovení geometrického plánu, 

když zastupitelstvo udělilo pokyny pro vypracování GP.  

Usnesení č. XVI/27: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p. č. 

143/5 v k. ú. Uhřice u Kyjova o výměře cca 50 m2, s tím, že záměr bude vyvěšen po vyhotovení 

geometrického plánu.  

 

 

 


