Zápis 15. zasedání obecního zastupitelstva
dne 11.06. 2021 v 18,00 hodin
program
zahájení
obecní záležitost
diskuze, různé
zapisovatel Ondrášek
přítomni-Hroudová ,Sýbková,Ondrášek Staněk,Vrátný,Bernášek
omluveni-Kučera
Po přivítání zastupitelů přistoupila starostka obce ihned k roční účetní
uzávěrce obce za rok 2020 a k závěrečnému účtu obce za rok 2020.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok
2020 jednohlasně a bez výhrad, zároveň byla projednána zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020,a byla přijata opatření k
nápravě chyb a nedostatků, které byli zjištěny, s tím, že budou odstraněny
do během roku 2021. Účetní závěrka obce za rok 2020 byla odsouhlasena
jednohlasně a bez výhrad č. usnesení 3/2021, a dále proběhlo
odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2020 taktéž jednohlasně s bez
výhrad č. usnesení 4/2021.

OZ rozhodlo o ukončení nájemné smlouvy s p.Habadou a to z důvodu
špatného stavu pronajatých obecních pozemků, ten bude vyrozuměn
písemnou formou do konce zemědělského roku dle nájemní smlouvy.
starosta obce Bělčice informoval OZ že tento rok plánují opravu části
komunikace z Hostišovic do Černívska,
Z tohoto důvodu OZ rozhodlo také o opravě komunikace z Hostišovic
jelikož část je ve vlastnictví obce Uzeniček k hájovně.
Tímto by byla tato cesta celá opravena.
v měsíci červnu proběhl jako každý rok Dětský den a to v přírodě okolí
Černivska, podle ohlasů občanů byl vydařený. Pro děti byly připraveny různé
úkoly a soutěže po absolvování byl připraven oheň a opékání buřtů.

Dále byla obnovena těžba palivového dřeva pro místní trvale hlášené
občany ,pro občany Černivska se bude ještě jednat s p.Sýkorou ohledně
dopravy.

V obci Černivsko je oprava elektrického vedení a osvětlení v plném
proudu, tímto způsobem žádáme občany o trpělivost a to z důvodu
nefunkčnosti osvětlení v obci
dále bude zakoupen nový odpadkový koš (koše) na hřbitov v Černivsku
v rámci rekonstrukce osvětlení v Černivsku byl přednesen návrh na
osvětlení zdejšího kostela ,který byl schválen projedná p.Ondrášek
zastupitelé byli informováni o přidělení čísla popisného pro pana
Novotného č.p. 59.
dále byla vyřízena dotace na kácení kůrovcového dřeva.
Dále byly předneseny požadavky občanů Uzeniček:
- přemístění kontejnerů ( zvony ) na pozemek u hlavní komunikace
- rekonstrukce autobusové zastávky ( dřevěné )
- hřiště na volnočasové aktivity + pergola
- zjištění dotačních výzev pro obec
- zvony na plasty s větším otvorem
- nákup traktůrku na sečení ( na starost pan Bernášek )
- úprava terénu u nové hasičárny
- nové vrata do spodní hasičárny
- oprava hasičské nádrže a rekonstrukce rozbitého rybníka
- oprava místních víceúčelových komunikací

V Uzeničkách 15.6. 2021

Alena Hroudová
starostka obce

