
Zápis z 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Uzeničky konaného dne 
3.5.2019 v 19,00 hod,

Program:

zahájení
kontrola úkolů
obecní záležitosti
různé
diskuze
závěr

Přítomni: Hroudová, Ondrášek, Sýbková, Kučera, Bernášek, Staněk
Omluveni: Vrátný
Zapisovatel: Ondrášek
Ověřovatelé zápisu : Sýbková, Staněk

Byla provedena oprava a rozšíření veřejného osvětlení v Uzeničkách,  
v Černívsku oprava. Veškeré práce s tím související provedl p. Hrubý

v návaznosti na tyto opravy starostka obce informovala zastupitele o 
rozpočtové změně č.3
jedná se o navýšení rozpočtu na VO, změna byla schválena jednohlasně a 
bez výhrad č. usnesení  3/2019.

Obecní zastupitelstvo čeká na předložení projektové dokumentace p. 
Novotného ohledně příjezdové cesty, která neexistuje jezdí se po obecní 
zahradě ( dle katastru ), jinak zastupitelstvo rozhodlo, že (cesta) bude 
opatřena závorou, od které dostane klíč p. Novotný, p. Kučera a jeden klíč 
bude uložen na obecním úřadě. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli, protože
občané nerespektují, že skládka kovového odpadu zde byla zrušena již 
před několika lety, na návsi je umístěn kontejner na kovový odpad a větší 
kousky se vozí na sběrný dvůr do Blatné, za který jako obec platíme 
poplatek. Dále se na tento pozemek nesmí vozit ani biologicky 
rozložitelný odpad, nato jsme lidem rozdali kompostéry  (před 4 lety).  
Funguje kompostárna pana Holuba v Uzenicích, která nám je k dispozici.

Starostka seznámila OZ ,že volby do Evropského parlamentu se konají 
24.-25.5 2019, v tuto sobotu nebudou úřední hodiny obce.



 
P: Truneček Upozornil na problémy s emailovou adresou obce, z tohoto 
důvodu bude emailová adresa změněna a to na urad@obec-uzenicky.cz 
provede p. Truneček -Schváleno

Dne 1.6.2019 se uskuteční dětský den v zábavném parku Farma Soběhrdy
v tuto sobotu bude též OÚ pro veřejnost uzavřen. Omlouváme se 
občanům.

Dále bude uskutečněn nákup nového nábytku na obecní úřad z důvodu 
jeho špatného stavu, byla vyvěšena výzva na nabídku kancelářského 
nábytku, ale zřejmě vzhledem velikosti naší obce nebyla uskutečněna 
žádná nabídka, proto si vybere OZ samo. Bude přihlédnuto k ceně a 
kvalitě a funkčnosti nového nábytku.

Z důvodu neustálých problémů s ukládáním odpadů do kontejneru v 
Uzeničkách, matrace, koberce, taška plná plechovek, při tom vedle je 
kontejner na kov????? Zřejmě přistoupíme k instalaci kamer na 
monitorování prostoru. Nebo předběhneme zákon a kontejnery budou 
zrušeny a všichni si zakoupí popelnice a budou si platit za odvoz každý 
sám!!!!!!!!!!!!!!!!!    Poplatky v obci za odpady máme podle okolních obcí 
velmi nízké.

p. Ondrášek seznámil Obecní zastupitelstvo s tím, že v měsíci červnu 
zahájí jednání s firmou na opravu
mostku u hájovny v Černívsku vzhledem k jeho špatnému stavu.
S touto firmou bude také jednat o možnostech opravy komunikace na 
Drahenický Málkov. Tato informace bude hlavně důležitá pro některé 
občany Černívska , kteří si myslí, že tuto cestu nechce nikdo opravovat a 
dají na řeči a drby jiných občanů. Nikdo si neuvědomuje, že oprava 
takového kousku cesty je otázkou několika miliónů a ty nám nikdo jen tak 
nedá.

V Uzeničkách 7.5. 2019                                     A. Hroudová
                                                                           starostka obce

Vyvěšeno : 10.502019
Sejmuto:

mailto:urad@obec-uzenicky.cz



