
      Zápis z 13. zasedání
  obecního zastupitelstva
      ze  dne 26.11.2020

Program
zahájení
schválení rozpočtu na rok 2021
diskuze, různé
závěr

účast-Hroudová,Ondrášek,Sýbková Staněk,Kučera Vrátný,Bernášek
zapisovatel. Ondrášek

-Hlavním bodem jednání OZ bylo projednání rozpočtu na rok 2021, který 
byl vyvěšen a jednohlasně bez výhrad schválen č. usnesení 16/2020
Současně byl projednán a schválen střednědobí výhled rozpočtu na roky 
2022-2024 č.usnesení 25/2020

-poplatky na rok 2021 byly stanoveny OZ a budou zveřejněny na 
internetových stránkách obce / chalupáři 498,- + 8,-Kč, chataři za 
rybníkem v Černivsku 166,- kč,  osoby trvale hlášené 166 + 8,- stočné 
,popřípadě pes 60,- kč, schváleno jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 
17/2020.

-pro občany, chataře a chalupáře, kteří dosud nemají zaplaceny místní 
poplatky budou rozeslány  dopisy /upomínky / o jejich uhrazení.
V případě neuhrazení poplatků budou vymáhány mimosoudně.

-tímto také žádáme občany ,kteří doposud nemají uhrazeno nájemné z 
hrobů, aby tak učinili  / smlouvy se uzavírají na 10 let/



-na závěr roku 2020 byly stanoveny odměny pro občany, kteří spolupracují
a snaží se zlepšit prostředí v naší obci. Schváleno jednohlasně a bez 
výhrad č. usnesení 18/2020
účetní obce 4000,- pí.Vejšická 2000,- pí.Gramannová 3000,-
pí.Sýbková, Ondrášková  3000,-

Dále obecní zastupitelstvo odsouhlasilo částku 400,- Kč na mikulášské 
balíčky pro děti do 15-ti let trvale hlášené v obcích Uzeničky a Černívsko 
schváleno jednohlasně usnesením č. 19/2020 

Při dnešním jednání byla stanovena inventarizační komise ve složení :
Předseda : Hana Sýbková
Člen :          Vladimír Staněk
Člen :           ing.   Barbora Čížková
Člen :          Petr Vrátný
Člen :          Petr Bernášek

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou  č.         , která
byla schválena č.usnesení   20/2020

Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Smíšek, který přišel požádat, 
zda by si mohl upravit obecní pozemek před jeho plotem na  parkovací 
místo. ( zámková dlažba ). Této žádosti bylo vyhověno a schváleno 
jednohlasně a bez výhrad č. usnesení   21/2020.

Na závěr jednání byly starostkou obce předloženy dokumenty a zároveň 
schváleny usneseními, jednohlasně a bez výhrad :
Plán rozvoje obce Uzeničky                     č.u. 22/2020
Akční plán – doprava a komunikace       č.u. 23/2020
Akční plán – životní prostředí                  č.u.  24/2020

V Uzeničkách  3.12.2020                   Alena Hroudová
                                                                starostka obce



-


