
Zápis 3. zasedání zastupitelstva obce Uzeničky 22. 2. 2019 v     18,00 hod.  

Program: Kontrola úkolů

    Obecní záležitost

    Různé, diskuze 

    Závěr

Přítomni: Hroudová, Ondrášek, Sýbková, Kučera, Vrátný, Bernášek, Staněk

Ověřovatelé zápisu: Sýbková, Vrátný

Zapisovatel: Ondrášek

zasedání bylo zahájeno kontrolou úkolů z minulého jednání, na OÚ byl zakoupen nový PC na vedení 
účetnictví a ostatní administratvu, tím byl splněn požadavek z minulého zasedání.

Starostka obce seznámila zastupitele, že Jihočeský kraj vyhlásil dotace pro hasičské sbory – nákup 
zásahových obleků v předpokládané ceně cca 120 000,- Kč  Obec podá žádost o dotaci. Schváleno 
jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 1/2019

P. David Holub podal žádost o zpevnění obecní plochy před domem č. p. 3 (který je ve vlastnictví 
manželů Škáchových). Veškeré úpravy plochy bude hradit žadatel, a musí dodržet podmínky za jakých 
bude zpevnění provedeno ( roury pro odvod dešťové vody budou napojeny na místní kanalizaci) 
Schváleno jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 2/2019

9. 2.2019 se uskutečnil zájezd na hory ve spolupráci s obcí Uzenice, o lyžování byl zájem a i nadále 
bude pokračovat spolupráce mezi obcemi, další plánovanou akcí je bruslení a plavání v Sušici a to dne 
17.3. 2019.

Na podzim je plánovaná návštěva vinného sklípku na Moravě, bližší informace budou podány na OÚ. 

Dalším bodem nás starostka informovala o vyhlášení voleb prezidentem republiky do Evropského 
parlamentu, tyto volby se budou konat v letošním roce. 

jako každý rok i letos byla zakoupena tombola, vysavač,  na hasičský ples, který se koná 2. 3. 2019, 

Dne 21. 3. 2019 se bude v Blatné konat školení starostů a místostarostů obcí, jak postupovat 

a  chovat se v  krizových situacích.

Na obec bylo doručeno oznámení o zahájení územního a stavebního řízení p. Tuháčka (vrtání studny, 
septk).

Obec prodloužila smlouvu s firmou EKO-KOM a. s. o odvozu tříděného odpadu. 

Obecní zastupitelstvo jedná o návrzích znaku obce (erbu).



Pí Sýbková upozornila na nutnost vyčištění kanálů v obci Uzeničky. Provedou hasiči.

Byl dán návrh na  opravu přístupu  k p. Novotnému ( je nutno dohledat na katastru nemovitostí jaké 
pozemky jsou obecní a co je vedeno jako cesta ).

Dětské hřiště – opět bude osloven p. Růžička, jakožto majitel pozemku vhodného pro jeho výstavbu.

Je nutno provést opravu mostku u hájovny v Černívsku vzhledem k jeho špatnému stavu.

P. Hrubý provede výměnu osvětlení v obcích Uzeničky a Černívsko (nízká svítvost).

P. Ondrášek informoval o výměně elektrických drátů v obci Černívsko firmou E-ON, z důvodu 
špatného napětí.

Po předchozích upozorněních, která zůstala bez odezvy, OZ rozhodlo o vyklizení obecního pozemku 
(cesty) neoprávněně používaného p. Janouškem nejpozději do 31. 8. 2019. P. Janoušek byl s tímto 
rozhodnutím seznámen. V případě nedodržení stanoveného termínu, bude obec nucena přistoupit 
k radikálnímu řešení. Schváleno jednohlasně.

Dne 28. 2. 2019 Alena Hroudová

starostka obce

Vyvěšeno : 1.3. 2019

Sejmuto : 


