Zápis 3.zsedání obecního zastupitelstva konaného 28.6.2017 v 19.00
Program:
zahájení
kontrola úkolů
obecní záležitosti
různé
diskuze
závěr
Přítomni: Hroudová, Sýbková,Ondrášek.Krajzlová,Staněk,Vrátný,Gramannová
Zapisovatel: Ondrášek
Ověřovatelé zápisu: Krajzlová, Sýbková

Program byl schválen a schůze zahájena

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s vytvořením nových turistických map Strakonicka. Na základě
požadavků byly odeslány fotografie obce /kaplička, kostel, kulturní dům/
Závěrečný účet byl vyvěšen dne 10.6. 2017 na informační tabuli obce a současně byl vložen na
internetové stránky obce, vyvěšen byl do 28.6. schválen byl jednohlasně a bez výhrad č. usnesení je
4/2017.
Účetní uzávěrka byla taktéž vyvěšena dne 10.6. 2017 na informační tabuli a rovněž na internetových
stránkách obce, byla taktéž schválena jednohlasně a bez výhrad č. usnesením 5/2017.
Dále byli zastupitelé seznámeni s průběhem přezkoumání hospodaření za rok 2016, chyby, které byly
nalezeny budou odstraněny do 31.7. 2017. zároveň byla podána žádost na krajský úřad o nový
přezkum hospodaření za rok 2017.
Dále byla přečtena informace o vrácení peněz od Fy. Eko-kom cca 5000 za dobré třídění odpadů
Obec obdržela dopis z ministerstva vnitra /dotaz/ zda v obci máme děti v opatrovnictví. Bylo
odpověděno záporně.

Probíhá výměna elektrického vedení Mirotice - Blatná

Informace-Prezident republiky vyhlásil volby do parlamentu a poslanecké sněmovny

Starostka obce informovala a dohodě se školou Vrchlického – spádová oblastÚřad práce Blatná zaslal informaci o dostatečné množství pracovních míst pro občany.
Charita Sousedovice žádá obec o finanční podporu. Zastupitelstvo rozhodlo, že podpora nebude
poskytnuta.

Informace starostky o žádosti odhlášení p. Moulise a možnosti přihlášení na obec Uzeničky. Tato
žádost je v jednání. Řeší Městský úřad Blatná, jako správní řízení o výsledku budeme jako OÚ
informováni.
Pí.Gramanová informovala o chybějícím krytu kanálu. Bude zakoupen nový.
Dále byla přednesena stížnost na místního podnikatele ohledně vyhazování nebezpečného odpadu
do kontejneru.
Občané obce předali ústní stížnost na místní hostinec z důvodu nepořádku ,dodržování pracovní doby
a v zimním období na zimu v hospodě. Obecni zastupitelstvo osloví nájemce hospody a bude s ním
tuto situaci řešit.

Usnesení č.4/2017 závěrečný účet - schváleno jednohlasně a bez výhrad
Usnesení č. 5/2017 roční uzávěrka - schváleno jednohlasně a bez výhrad

V Uzeničkách7.7.2017

Alena Hroudová
starostka obce

