
Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva, konaného 29.5. 2020 v 19,00 

hod. 

 

Přítomni : A. Hroudová, H. Sýbková, P. Kučera, P. Bernášek, P. Vrátný, M. Staněk, I. Ondrášek 

Program : zahájení 

                   Kontrola úkolů 

                   Obecní záležitosti 

                   Diskuze 

                   Závěr 

Ověřovatelé zápisu : P. Vrátný, P. Bernášek 

 

Na začátku zasedání starostka přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem. 

Hned na začátku jednání byl kladně zhodnocen průběh hasičského plesu, kterému v odpoledních 

hodinách předcházel dětský maškarní bál. Vše bylo shledáno se spokojeností účastníků. Byla to ale 

poslední akce na dlouhé necelé 3 měsíce. V tomto období se objevil Coronavirus jež zcela znemožnil 

jakékoliv dění s obci. Všem občanům byly rozdány roušky od dobrovolníků, kteří je našili a bezplatně 

poskytli obci. Dezinfekce kterou jsme obdrželi v minimálním množství bylo možno vyzvednou na obci. 

Dále bylo projednáno pokácení stromů v obci Uzeničky a prořezání stromů v Černívsku na hřbitově, 

vše provedla soukromá firma pana Bláhy. 

Obecní zastupitelstvo projednalo a poté schválilo opravu autobusové zastávky v Černívsku, kterou 

celou zrekonstruoval místní občan a obec se podílela finanční částkou, schváleno jednohlasně a bez 

výhrad č. usnesení  3/2020. 

Starostka seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, které 

tentokrát bylo provedeno po telefonní domluvě výběrovým způsobem a přes e-mailovou komunikaci. 

Tato zpráva byla schválena OZ  č. usnesení 4/2020. 

Do dnešního dne nebylo zaplaceno několik místních poplatků z nemovitostí v obci, obecní 

zastupitelstvo může tyto poplatky navýšit až na 3-násobek, ale v současné Coronavirové situaci 

k tomu nepřistoupí. 

Poté byli zastupitelé seznámeni s poskytnutí dotací od kraje a to jak na informativní měřič rychlosti a 

na nová okna v zadní části kulturního domu ( přísálí). 

Dále starostka obce seznámila všechny s rozpočtovou změnou č. 2 z 1.4. 2020, byla schválena 

jednohlasně a bez výhrad č. usnesení  5/2020, dále změnu rozpisu rozpočtu č. 1 z 25.4. 2020, ta byla 

schválena jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 6/2020, a další rozpočtová změna č. 3 z 11.5. 2020 

opět schválena jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 7/2020. 

Obecní zastupitelstvo dále projednalo závěrečný účet za rok 2019, který byl vyvěšen na informativní 

tabuli a zároveň na internetové stránky obce. 

Dále byl zakoupen program na PC Codexis, schváleno jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 4/2020. 



Poté bylo zasedání ukončeno 

 

V Uzeničkách  30.5. 2020                                                         Alena Hroudová 

                                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

  


