
Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Uzeničky, 

konaného dne 24.11. 2016 v 18,00 hodin 

 

Přítomni: Hroudová, Sýbková, Gramanová, Staněk, Vrátný 

omluveni: Krajzlová, Ondrášek 

zapisovatel : Hroudová 

ověřovatelé zápisu : Gramanová, Staněk 

 

program schválen jednohlasně a bez výhrad 

hlavním bodem programu bylo schválení návrhu rozpočtu na rok 2017,  návrh byl vyvěšen na 

informační tabuli a internetové stránky dne : 8.11.2016 , a sejmut v den konání zasedání 

zastupitelstva, se dvěma nepřítomnými členy OZ byl návrh projednán individuálně a proto 

byl schválen jednohlasně a bez výhrad. 

dále byla projednána odpověď na otevřený dopis pana P. Moulise , pokud by někdo měl 

zájem je otevřený dopis p. Moulise, tak i odpověď možná k nahlédnutí na obecním úřadě. 

dále byla projednána další spolupráce s panem Lobkovizem jakožto správcem našeho 

obecního lesa. Těžba bude prováděna pouze nahodile jako doposud a bude provedena 

kontrola lesa z MěÚ Blatná. 

stromky před kulturní dům v Uzeničkách a u hřbitova v Černívsku jako vánoční výzdoba byly 

též schváleny jednohlasně. letos stromek dodá pan Sejkora.   

dále byly předloženy 2 nové vyhlášky o místních poplatcích a odpadech 

vyhláška o místních poplatcích  schválena jednohlasně usnesením č 13/2016 

vyhláška o odpadech schválena jednohlasně usnesením č. 14/2016 

 

mikulášská nadílka proběhne v obci Uzeničky a Černívsko jako každoročně 5.12. v podvečer, 

byly uvolněny finance na malé balíčky pro děti do 15- ti let. 

dále jako každý rok byly projednány vánoční odměny  

pí. Sýbková    1000,- Kč 

pí. Ondrášková    1000,- Kč      

 za dobře odvedenou práci ve sboru pro občanské záležitosti, vítání občánků, stříbrné a zlaté 

svatby jsou vždy perfektně připravené 

ing. Čížková   1000,- Kč za vedení účetnictví obce 



pí M. Vejšická   500,- Kč 

pí Gramanová   500,- Kč za údržbu zeleně a kapličky v obci 

návrhy na odměny byly schváleny jednohlasně a bez výhrad.  usnesením č.   15/2016 

…………… 

starostka informovala zastupitele o neudržitelné situaci ohledně kontejneru na tuhý odpad, 

do tohoto kontejneru je ukládán neustále odpad jež sem nepatří, pokud toto bude 

pokračovat bude nainstalována kamera pro namátkovou kontrolu a pokud ani toto 

nepomůže, bude přistoupeno k tomu, že každé č.p. si bude muset zakoupit svoje popelnice a 

veškeré náklady s tímto hradit sám. 

 

do konce roku bude ještě provedena kontrola kotle na tuhá paliva  v kulturním domě. 

posledním bodem bylo projednání obnovení internetových stránek obce, jež byly zrušeny na 

bezplatném serweru. Nové internetové stránky obce zřídí a dále je bude provozovat pan 

Dráb z Blatné a to v co nejbližším možném termínu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Uzeničkách    29.11. 2016                                                         Alena Hroudová 

                                                                                                             starostka obce 

 

vyvěšeno : 

sejmuto : 

 ověřovatelé:  

 



 


