Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017
konaného dne 8.2. 2017 v 18,00 hodin
program :
zahájení kontrola úkolů a usnesení
obecní záležitosti
různé
diskuze
závěr
Přítomni : Hroudová, Sýbková, Ondrášek, Krajzlová, Staněk, Vrátný, Gramanová
zapisovatel: Ondrášek
ověřovatelé zápisu : Staněk, Krajzlová
program byl schválen jednohlasně a schůze zahájena.
Jako první bod bylo projednáno zakoupení EET na provoz obchodu a hostince v Uzeničkách, tato kasa
EET bude majetkem obce, schváleno zastupiteli jednohlasně.
Dále starostka obce informovala zastupitele o průběhu výroční schůze dobrovolných hasičů
v Uzeničkách. Po letech práce v SDH ukončil svoji činnost p. Sýbek jako velitel a starostka obce
jmenovala do funkce velitele pana Davida Holuba, který prošel školením a má oprávnění tuto funkci
zastávat.
Zastupitelstvo obce dostalo ústní žádost o poražení jasanu na obecním pozemku, jež narušuje studnu
pana P. Kučery, jedná se o náletový strom a za daných podmínek je poražení povoleno.
Na konci loňského roku proběhla revize kotle v kulturním domě v Uzeničkách, protokol je uložen na
obecním úřadě.
Letošní hasičský ples se koná dne 4.3.2017, bylo jednohlasně schváleno zakoupení tomboly a dále
letos dětský maškarní zajišťují ženy z Uzeniček a bude jim uvolněno také 1000,- Kč na nákup tomboly
pro děti, schváleno jednohlasně a bez výhrad.
Dále byla podepsána nová smlouva s panem W. Lobkowiczem o hospodaření a správě našich lesů,
smlouva je totožná s předchozí.
Od 1.1. 2017 platí nová smlouva o poskytování služeb na sběrném dvoře v Blatné, co je možné na
sběrný dvůr ukládat bude vyvěšeno na vývěskách obce.
V obci jako každoročně proběhla Tříkrálová sbírka 2017.
Dále obec byla informována od správy a údržby silnic o pokácení a prořezávce stromů u silnic – bylo
vydáno povolení.
Pro údržbu zeleně v obci byl zakoupen nový křovinořez do Uzeniček, zajistil pan Ondrášek.

Byla schválena rozpočtová změna č. 1/2017 jednohlasně a bez výhrad.
Opět jsme se vrátili k tématu dětského hřiště, bylo by dobré mít vhodný pozemek, bude projednáno a
při dalším zastupitelstvu se rozhodne co dále.
Usnesení č. 1/2017 rozpočtová změna

V Uzeničkách 10.2. 2017

Ověřovatelé zápisu :

Alena Hroudová
starostka obce
vyvěšeno :
sejmuto:

