
zápis z     8. zasedání obecního zastupitelstva obce Uzeničky   
konaného dne 6.12. 2019 v     18,00 hod.  

program 

zahájení

kontrola úkolů a usnesení

schválení rozpočtu na rok 2020

různé 

diskuze

ukončení

zapisovatel

přítomni : A. Hroudová, H. Sýbková, I. Ondrášek, P. Vrátný, P. Bernášek, P. 
Kučera, V. Staněk

ověřovatelé zápisu : H.Sýbková, I. Ondrášek

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno kontrolou úkolů, ty byly splněny, 
následovně paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami č.7 a 
č. 8 rozpočtová změna č. 7 byla schválena usnesením 14/2019 jednohlasně a 
bez výhrad, dále pak i rozpočtová změna č. 8 byla schválena usnesením č. 
15/2019tak též jednohlasně a bez výhrad.

Dalším bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2020, poté co byl 
rozpočet vyvěšen 19.11. 2019 na elektronickou i vývěsní tabuli pro nahlédnutí 
občanům, aby mohli vznést námitky nebo doplňující návrhy. poté byl rozpočet 
předložen zastupitelstvu ke schválení. rozpočet na rok 2020 byl schválen 
usnesením č. 16/2019 a to jednohlasně a bez výhrad.

Dále pak byla zastupitelům předložena ke schválení příloha k obecně závazné 
vyhlášce 1/2016 o místních poplatcích platných pro rok 2020, poplatek za 
odpady vychází na 159,- Kč na osobu s trvalým pobytem, 477,- na chalupu 
s číslem popisným. Dále potom poplatek za psa činí 60,- Kč za jednoho psa, 



osvobozeny jsou samoty. Tato příloha byla schválena jednohlasně a bez výhrad 
č. usnesení je 20/2019.

Předposledním bodem zasedání bylo projednání dotací od Krajského úřadu, 
které musí být podány do konce roku 2019 a to písemnou formou. Z velkého 
množství návrhů byla vybrány dva dotační programy. Jeden se týká opravy oken 
v kulturním domě a byl schválen usnesením č.  18/2019 a druhý se týká 
zprovoznění měřiče rychlosti na silnici směrem  od Uzenic ten byl rovněž 
schválen usnesením č.17/2019

A nakonec byly starostkou předloženy 2 nové směrnice ke  schválení jedna se 
týká podpisových vzorů užívaných v obci Uzeničky schválena jednohlasně a bez 
výhrad č. usnesení  21/2019

Druhá směrnice je určena k zařazování majetku do účetnictví obce, ta byla 
rovněž schválena jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 19/2019

Na konec starostka všem popřála klidné a veselé vánoce a do nového roku 2020
hodně štěstí a zdraví.

V Uzeničkách dne 14.12.2019                                         A. Hroudová

                                                                                             starostka obce


