
Usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.5.2020      

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

Usnesení č. XIV/2: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje ověřovatele zápisu p. Josefa Mokrého, DiS                   

a Mgr. Richarda Pěnčíka.  

Usnesení č. XIV/3: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje program XIV. zasedání ZO, včetně zařazení 

bodu ohledně obnovení polních cest. 

Usnesení č. XIV/4: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje kontrolu plnění usnesení.  

Usnesení č. XIV/5: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Uhřice 

na roky 2021-2022. 

Usnesení č. XIV/6: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                 

č.: HO-014330059164/001. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta.  

Usnesení č. XIV/7: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene                 

č.: HO-014330058116/001. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta.  

Usnesení č. XIV/8: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje závěrečný účet obce Uhřice za rok 2019 bez 

výhrad.      

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

k pozemkům mezi Obcí Uhřice a Obcí Dambořice na koupi pozemků p.č. 971, p. č. 972, p. č. 1143/7, 

p. č. 1265, p. č. 1356, p. č. 1710/12, p. č. 1710/45, p. č. 2392/56 v Uhřice u Kyjova za cenu 

438.463,30 Kč. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XIV/10: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 

k pozemkům mezi Obcí Uhřice a OPENREALITY, správa nemovitostí, s r.o., IČ: 02050994 na koupi 

pozemku p.č. 123/2 v Uhřice u Kyjova za cenu 3.200,- Kč. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje 

starosta. 

Usnesení č. XIV/11: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje dohodu vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů mezi společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a Obcí Dambořice, Obcí Uhřice, 

Obcí Žarošice a Obcí Násedlovice. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje starosta. 

Usnesení č. XIV/12: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb mezi městem Kyjovem 

a Uhřice o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 34.500,- Kč. K podpisu smlouvy se zplnomocňuje 

starosta. 

Usnesení č. XIV/13: Zastupitelstvo obce Uhřice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 

Usnesení č. XIV/14: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na prodej a zřízení předkupního 

práva p.č. St. 205/11 v k.ú. Uhřice u Kyjova, s minimální nabídkou 713,- Kč/m2.  

Usnesení č. XIV/15: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p. č. 

2730 v k. ú. Uhřice u Kyjova, s minimálním nabídkou 200,- Kč/m2.   

Usnesení č. XIV/16: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Mgr. Richarda Pěnčíka o poskytnutí 

příspěvku na zmírnění důsledků sucha.   



Usnesení č. XIV/17: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Marcely Steigerové o poskytnutí 

příspěvku na zmírnění důsledků sucha.               

Usnesení č. XIV/18: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení  výběrové řízení na obsazení pozice 

administrativního pracovníka.  

Usnesení č. XIV/19: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k tomu, aby oslovil odborníka v oblasti 

péči o krajinu, za účelem zjištění možností obnovení polních cest, vytvoření biokoridorů, případně 

řešení problematiky komplexních pozemkových úprav.  

 

                   

 


