ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Uzenice
konaného dne 13.11.2022 na obecním úřadu obce Uzenice v č.p. 28
Zasedání Zastupitelstva obce Uzenice (dále též „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:05 hodin
starostou obce Uzenice panem Davidem Melicharem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva, zastupitelstvo je dle
ust. § 92 odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění usnášeníschopné, a to David
Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Dagmar Malečková, Dana Zemanová, Jiří Pýcha
a Jaroslav Štrunc
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ve smyslu jednacího řádu zastupitelstva obce ověřovateli zápisu členy
zastupitelstva a zapisovatelem paní Renatu Marešovou.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Uzenice schvaluje následující program zasedání:
1) Rozpočtové změny
2) Návrh rozpočtu na rok 2023
3) Inventarizace k 31. 12. 2022
4) Výhledové plány rozvoje obce Uzenice
- dotace z programu POV na rok 2023
5) Různé
Výsledek hlasování: pro 7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Dagmar
Malečková, Dana Zemanová, Jiří Pýcha a Jaroslav Štrunc
(proti 0 ….. zdrželi se 0 ….. 0…..nehlasoval, nebyl přítomen
Hlasováno bylo veřejně a to zdvihnutím ruky.
Usnesení č. 13/22 bylo schváleno.
Bod I. programu zasedání- Rozpočtové změny
Předsedající seznámil členy zastupitelstva o provedení nutných rozpočtových opatření, které
jsou přílohou.
Zastupitelstvo obce Uzenice bere na vědomí provedení rozpočtového opatření číslo 10/2022.

Bod II. programu zasedání - návrh rozpočtu na rok 2023
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2023, který byl projednán
dle přílohy zápisu.
Členové zastupitelstva berou tento návrh rozpočtu obce Uzenice na rok 2023 na vědomí.

Bod III. programu zasedání - inventarizace k 31. 12. 2022
Dále předsedající sdělil, že je zapotřebí provést inventarizaci k 31.12.2022. Navrhl složení
inventarizační komise a to jako předsedu Davida Melichara a členy Danu Zemanovou a Hanu
Machuldovou.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Uzenice schvaluje plán inventur k 31.12.2022 ke zjištění skutečného
stavu majetku a závazků obce a schvaluje složení inventarizační komise předseda Davida
Melichara a členy Danu Zemanovou a Hanu Machuldovou.
Výsledek hlasování: pro 7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Dagmar
Malečková, Dana Zemanová, Jiří Pýcha a Jaroslav Štrunc
(proti 0 ….. zdrželi se 0 ….. 0…..nehlasoval, nebyl přítomen
Hlasováno bylo veřejně a to zdvihnutím ruky.
Usnesení č. 14/22 bylo schváleno
Bod IV. programu zasedání – Projednání akce v rámci Programu na obnovu venkova na rok
2023
Dále předsedající informoval, že v současné době není ještě vypsaná dotace od Jihočeského
kraje v programu na obnovu venkova, kdy se dle konzultace s pí. Vohryzkovou ze SOB
Blatenska budou na kraji měnit pravidla o poskytování dotací a grant bude s největší
pravděpodobností vypsán později a termín podání žádostí se tím pádem posune. S případnou
možností zapojení se do dotačního programu POV je třeba počítat, ale je možné že se dotace
POV 2023 vůbec nebude vyhlašovat. Po projednání možností bylo navrženo zabývat se
v příštím roce – výstavbou nového osvětlení v obci a opravou fasád na budovách v majetku
obce a případné vybudování dlažby před místním hasičským klubem.

Zastupitelé obce berou tento záměr na vědomí.

Bod V. programu zasedání- Různé
1. Předsedající sdělil a následně požádal přítomné členy zastupitelstva z důvodů
komplikace schvalovacího procesu rozpočtových změn, aby ZO pověřilo starostu obce
k realizaci rozpočtových změn vždy k ultimu měsíce do výše 50.000,- Kč s tím, že
zastupitelstvo obce bude s těmito vždy na nejbližším zasedání seznámeno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Uzenice souhlasí, aby byl starosta obce pověřen k realizaci rozpočtových
změn vždy k ultimu měsíce do výše 50.000,- Kč s tím, že zastupitelstvo obce bude s těmito
změnami vždy na nejbližším zasedání seznámeno.
Výsledek hlasování: pro 5 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Dana
Zemanová, Jiří Pýcha.
(proti 0 ….. zdrželi se 2 Jaroslav Štrunc, Dagmar Malečková….. 0…..nehlasoval, nebyl
přítomen
Hlasováno bylo veřejně a to zdvihnutím ruky.
Usnesení č. 15/22 bylo schváleno
2. Starosta obce informoval členy zastupitelstva o nadcházejících plánovaných akcí
v obci, kdy v sobotu 26.11.2022 bude rozsvícení stromku naproti zastávce, kdy bude
pro občany připraveno občerstvení v podobě svařeného vína a pro děti teplý čaj. Dále
se uskuteční v pohostinství u Krejčů dne 3.12.2022 od 15:00 hodin setkání seniorů
z obce, kdy k poslechu a k tanci zahraje p. Brož. Předpokládané náklady na tuto akci
jsou cca 10.000,- Kč , ve kterých je zahrnuto občerstvení spolu s nápoji a finanční
odměna pro kapelu. Dále se dne 5.12.2022 uskuteční Mikulášská nadílka, kdy balíčky
pro naše děti zajistí místostarostka obce pí. Marešová, předpokládané výdaje cca
6.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere tuto informace na vědomí a souhlasí s náklady na tuto akci.
3. Místostarosta Miroslav Kučera informoval o nutnosti zakoupení nový zimních
pneumatik na vozidlo Ford Transit, kdy dle doporučení navrhuje zakoupit 4 ks pneu
do celkové výše včetně obutí do 13.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere nákup nových pneumatik na vozidlo Ford Transit na
vědomí.

4. Předsedající informoval přítomné členy zastupitelstva o možnosti vložení finančních
prostředku, které jsou na bankovním účtu Komerční banky na terminovaný účet, kdy
zhodnocení a délka trvaní termínovaného vkladu je v přiložené tabulce.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uložení finančního prostředků ve výši 3.000.000
Kč na dobu 12 ti měsíců na termínovaný vkladový účet u Komerční banky a pověřuje starostu
obce se zařízením nezbytných úkonů spojených se zřízením termínovaného vkladu.
Výsledek hlasování: pro 7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Dana
Zemanová, Dagmar Malečková, Jiří Pýcha, Jaroslav Štrunc
(proti 0 ….. zdrželi se 0….. 0…..nehlasoval, nebyl přítomen
Hlasováno bylo veřejně a to zdvihnutím ruky.
Usnesení č. 16/22 bylo schváleno

5. Na ZZO bylo řečeno, že Ing. Dagmar Malečková, jako zastupitelka obce Uzenice má
dle volebního zákona neslučitelnost funkcí s tím, že je zaměstnána jako vedoucí na
MěÚ Blatná, kdy se jedná o obec s rozšířenou působností a odboru finanční a školství.
kdy musí zastupitelstvo obce Uzenice k této neslučitelnosti zaujmout postoj a tuto věc
vyřešit.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce po projednání a zjištění veškerých náležitostí ve smyslu § 55 odst. 3
písm. c) z.č. 491/2001 Sb. vyslovuje neslučitelnost funkcí dle § 5 odst. 2,3) z.č. 491/2001 Sb.
zvolené zastupitelce obce Uzenice Ing. Dagmar Malečkové, a to vzhledem k tomu, že je
zaměstnána jako vedoucí na MěÚ Blatná, kdy se jedná o obec s rozšířenou působností a
odboru finanční a školství.
Výsledek hlasování: pro 5 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Dana
Zemanová, Jiří Pýcha.
(proti 0 ….. zdrželi se 2 Jaroslav Štrunc, Dagmar Malečková….. 0…..nehlasoval, nebyl
přítomen
Hlasováno bylo veřejně a to zdvihnutím ruky.
Usnesení č. 17/22 bylo schváleno

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva v
Zápis byl vyhotoven dne: 13.11.2022

****
hod.

Zapisovatel: Renata Marešová
Ověřovatelé:

………………….. …………………………dne…………………
………………………………………………dne…………………
………………….. …………………………dne…………………
…………………………………………… dne…………………
…………………………………………… dne…………………

starosta:
razítko obce

………………….………………………….dne………………….

