Zápis 1. ustavující schůze obecního zastupitelstva Uzeničky dne 31. 10. 2018.
Přítomni: Hroudová, Ondrášek, Sýbková, Bernášek, Vrátný, Kučera, Staněk
Ověřovatelé zápisu: Sýbková, Vrátný, Zapisovatel : Ivo Ondrášek
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Složení slibu zastupitelů obce
4. Volba starosty
5. Volba místostarostů
6. Volba členů finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8. Ostatní
9. Závěr

Jednání OZ zahájila pí Hroudová, jakožto bývalá starostka obce, a konstatovala, že
zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
1. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo ověřovatele zápisu pí Sýbkovou a p.
Vrátného. Hlasování: Pro 7, proti 0.
Zapisovatel schůze p. Ondrášek
2. Pí Hroudová přednesla návrh programu ustavujícího zasedání OZ. Bylo schváleno
jednohlasně.
3. Nově zvolení zastupitelé složili a podepsali slib zastupitelů obce.
4. Zastupitelstvo projednalo návrh, aby starostou obce Uzeničky byla zvolena pí
Hroudová. Hlasování: Zvolena jednohlasně.
Usnesením č.10 /2018
Zastupitelé obce navrhli do funkce místostarosty p. Ondráška (za obec Černívsko) a pí
Sýbkovou (za obec Uzeničky). Hlasování: Zvoleni jednohlasně.

Usnesením č.11/2018
5. Dále proběhla volba členů - finančního výboru. Návrh: Petr Vrátný
- kontrolního výboru. Návrh: Petr Bernášek
Schváleno jednohlasně a bez výhrad
Usnesením č.12/2018

Zastupitelstvo projednalo návrh na stanovení odměn za výkon neuvolněných členů
zastupitelstva takto: starosta……10 950,- Kč – dáno zákonem s schváleno jednohlasně
místostarosta…..5 000,- Kč – pro 4, proti 2, hlasování se zdržel 1
pokladník…..3 000,- Kč + 500 ,- – schváleno jednohlasně
zastupitel….500,- Kč – jednohlasně
člen výboru …..800,- Kč- jednohlasně
účetní….4 000,- Kč – jednohlasně
Usnesení č. 13/2018

6. OZ odsouhlasilo nákup nového hliníkového žebříku k siréně.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo oslovit p. Trunečka ohledně spravování hardwaru obce.
Budou zajištěny dva vánoční stromečky.
Dále bude zajištěna mikulášská nadílka, balíček v hodnotě á 400 Kč. dále od nového roku
bude zvýšen limit na dárkové balíčky pro oslavence také na 400,- Kč, schváleno jednohlasně
a bez výhrad.
Usnesením č. 14/2018

Byly stanoveny místní poplatky na rok 2019 , po výpočtu budou poplatky
na občana a trvalým pobytem 146,- Kč a na chalupu 437 ,- Kč, schváleno jednohlasně a bez
výhrad
Usnesením č. 15/2018

Dále byly projednány odměny pro občany spolupracující s OÚ
paní Marie Vejšická 500 ,- Kč - starost o kapličku
paní Hana Sýbková 1000,- Kč – sbor pro občanské záležitosti
paní Martina Ondrášková 1000,- Kč- sbor pro občanské záležitosti
paní Barbora Čížková 1000,- Kč
Vše schváleno jednohlasně a bez výhrad
Usnesením č. 16/2018

7. Po projednání všech bodů byla schůze ukončena.

V Uzeničkách 5.11. 2018

Alena Hroudová
starostka obce

vyvěšeno :

sejmuto :

