
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 3. 5. 2017 v 19.00. 

Program: 

 zahájení 

 kontrola úkolů 

 obecní záležitosti 

 různé 

 diskuse 

 závěr 

Přítomni: Hroudová, Sýbková, Ondrášek, Krajzlová, Staněk, Vrátný, Gramanová 

Zapisovatel: Ondrášek 

Ověřovatelé zápisu: Sýbková, Krajzlová 

 

Program byl jednohlasně schválen a schůze zahájena. 

 

Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ) jednohlasně schvaluje výpůjčku kontejneru na kov  firmy 

EKOKOM od SOBu  usnesením  (č. 3/2017) 

Dále OZ jednohlasně schvaluje usnesení členský příspěvek usnesením (č.2/2017) 

Starostka obce seznámila OZ s platností nového zákona č. 106/1999 Sb. Pokud je použit tento 

paragraf, má OZ povinnost odpovědět žadateli na jeho dotazy. 

Mgr. M. Šindelářová zaslala obci žádost o poskytnutí obecních plánů do budoucna.Iinformace byla 

předána e-mailem. 

Pan M. Ambros žádá OZ o informace ohledně třídění odpadu v obci. Taktéž bylo odpovězeno do 

datové schránky výše jmenovaného. 

Pí. A. Holubová žádá o úpravu obecní plochy u domu č. p. 3 v Uzeničkách. po místním šetření bylo 

navrženo nejdříve řešení pro úpravu – vyčištění odpadní roury, aby se na obecním pozemku nedržela 

voda. tento pozemek není určen pro parkování vozidel. dále byla starostka upozorněna na platnost 

obecní vyhlášky č. 3/2009 o poplatcích za užívání obecního pozemku. 

Pan Novotný žádá o opravu obecní cesty k jeho nemovitosti. Šetřením na místě bylo zjištěno, že cesta 

není v tak katastrofálním stavu, máme jiné cesty a více frekventované , které by opravu potřebovaly 

více. 

OZ obdrželo žádost od pí. Teringlové o povolení k pokácení dvou vzrostlých smrků na svém pozemku, 

které stíní sousední nemovitosti. Žádosti  bylo vyhověno a podmínky pro pokácení budou uvedeny 

písemně v povolení pro paní Teringlovou. 



Pan Smíšek žádá o odprodej obecního pozemku o výměře 11 m2 (vinou chybného zaměření). Obecní 

úřad v Uzeničkách neprodává obecní pozemky. Případ pana Smíška je ojedinělý a bude mu tento 

kousek odprodán, jelikož  je již 3 majitel, který na tuto chybu doplatil a rád by uvedl vše do pořádku , 

11m2  bude odprodáno za 100,- Kč za m2. Schváleno zastupitelstvem jednohlasně. 

OZ obdrželo plány na úpravu domu pana Texla č. p. 15 v Černívsku-OZ nemá k těmto plánům žádné 

připomínky. 

Byla zakoupena EET pokladna do obchodu v Uzeničkách (z důvodu provozu obchodu v obci). 

Obec podala žádost o nový kontejner na plasty do Černívska (špatný stav).Firma EKO-KOM přislíbila 

výměnu tohoto kontejneru. 

OZ byly podány informace o stavu včelstev v blízkém okolí. 

Starostka obce pí. Hroudová byla pověřena zastupitelstvem k  projednání s panem Růžičkou o koupi 

pozemku v Uzeničkách. Předpokládaná cena 250.000,- Kč – jednohlasně schváleno. 

Probíhá příprava na Den dětí v roce 2017 (místo konání bude upřesněno). 

 

 

Usnesení č.2/2017 (členský příspěvek) – schváleno jednohlasně 

Usnesení č.3/2017 (výpůjčka kontejneru na kov) – schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

 

V Uzeničkách dne 6. 5. 2017 Alena Hroudová 

 starostka obce 

 


