
ZÁPIS 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Uzenice 

konaného dne 11.12.2022 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: 

 

Navržený program: 

1) Nastoupení nového člena do funkce zastupitele 

2) Volba předsedy finančního výboru 

3) Rozpočtové opatření 

4) Schválení rozpočtu na rok 2023 

5) Zpráva lesního hospodáře ke stavu obecních lesů 

6) Různé 

 

 

Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Marcela 

Štvánová, 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. 18/22  bylo schváleno. 



 

Bod I. programu zasedání -  Nastoupení nového člena do funkce zastupitele 

 

Vzhledem k přijatému usnesení zastupitelstva obce Uzenice č. 17/22 ze dne 13.11.2022 o 

vyslovení neslučitelnosti funkcí ve smyslu § 55 odst. 3 písm. c) z.č. 491/2001 Sb.  zvolené 

zastupitelce obce Uzenice Ing. Dagmar Malečkové nastupuje do funkce zastupitelky obce 

Uzenice náhradnice dle výsledku voleb paní Marcela Štvánová.  

 

Složení slibu nastupující členky zastupitelstva 

Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nastupující členku 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomnou členku 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 

mandátu § 55 z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib § 69 odst. 2 : „Slibuji věrnost České 

republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce Uzenice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ A vyzval přítomnou 

ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice beze nastoupení nové členky zastupitelstva Uzenice pí. Marcely 

Štvánové na vědomí.  

 

Bod II. programu zasedání - Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající seznámil členy zastupitelstva s faktem, že vzhledem k přijatému usnesení č. 8/22 

kdy zastupitelstvo obce Uzenice zvolilo předsedou finančního výboru Dagmar Malečkovou a 

pro její neslučitelnost funkcí a opuštění zastupitelstva obce Uzenice nemůže funkci 

předsedkyně finančního výboru vykonávat.  

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice schvaluje zrušení přijatého usnesení č. 8/22 z ustanovujícího 

zasedání konaného dne 23.10.2022 a odvolává z funkce předsedkyně finančního výboru paní 

Dagmar Malečkovou.  

 

 

Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Marcela 

Štvánová, 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. 19/22  bylo schváleno 

 

Předsedající sdělil, že je zapotřebí jmenovaní nového finančního výboru a to včetně předsedy, 

kdy předsedkyně byla vzhledem k přijatým usnesením č. 17/22 a 19/22 ze své funkce odvolána.  

Dále sdělil, že dosavadními zvolenými členy finanční komise jsou pí. Dana Zemanová a p. Jiří 

Pýcha a to na základě přijatého usnesení č. 10/22. Na ZZ bylo navrženo, aby novým předsedou 

finančního výboru byl zvolen Jiří Pýcha a jako nového člena finančního výboru bylo navrženo 

jmenovat Miroslava Pýchu.  



 

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice volí novým předsedou finančního výboru pana Jiřího Pýchu.    

 

 

Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Marcela 

Štvánová, 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. 20/22  bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice volí novým členem finančního výboru pana Miroslava Pýchu.   

 

 

Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Marcela 

Štvánová, 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. 21/22  bylo schváleno 

 

 

Nové složení finančního výboru: předseda  Jiří Pýcha  , členové Dana Zemanová a 

Miroslav Pýcha. Zastupitelstvo obce Uzenice vzhledem k přijatým usnesením berou nové 

složení finančního výboru na vědomí.  

 

Bod III. programu zasedání – Rozpočtové změny  

 

Předsedající sdělil nutnost provedení rozpočtových opatření č. 11 a č. 12  dle přílohy zápisu 

zastupitelstva obce. 

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a č. 12          

provedená starostou obce dle přílohy usnesení. 

 

Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata 

Marešová, Marcela Štvánová, 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. 22/22  bylo schváleno 

 

 



 

 

 

 

Bod IV. programu zasedání – Schválení rozpočtu na rok 2023 

Předsedající sdělil návrh rozpočtu na rok 2023, návrh rozpočtu byl vyvěšen  na úřední desce od 

20.11.2022, sejmut 11.12.2022, dle přílohy zápisu bez námitek. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Uzenice po projednání schvaluje rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný 

s rozpočtovými příjmy  3.098.000,00 Kč  a rozpočtovými výdaji 3.098.000,00 Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata Marešová, Marcela 

Štvánová, 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. 23/22  bylo schváleno 

 

 

Bod V. programu zasedání – Zpráva odborného lesního hospodáře ke stavu obecních lesů  

 

      Na ZZO se dostavil odborný lesní hospodář pan Tomáš Čabrádek,, který podal podrobnou 

zprav ke stavu obecních lesů a to včetně výhledu na další leta, finanční stranu hospodaření 

v obecních lesích těžební plány a prováděné práce společně s vyúčtováním a získáváním  

dotací.  

 

 

     Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí a děkuje za obsáhlou zprávu,  která byla 

podána.  

 

Bod VI. programu zasedání – Různé 

 

1) Plánované práce v roce 2023  

- Předsedající sdělil, že je dle planu zapotřebí dodělat zakončovací práce na 

rekonstruované obecní stodole, kdy rekonstrukce probíhala v letech 2021 a 2022. Za 

tyto práce je myšleno výmalba vnitřních prostor, nátěr kovových částí stavby, 

obložení soklu podpěrné zdi a venkovní nátěr fasády včetně přilehlých zdí 

ohraničujících hranice pozemku.  

 

Dle cenové nabídky od spol. PB Gips s.r.o. je tato zakázka v současné době 

naceněna na částku 59.548,70,- Kč bez DPH a na částku 72.053,90,- Kč včetně 

DPH.  

 

 

 

 

 



Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice po projednání schvaluje provedení dokončovacích prací firmou 

PB Gips s.r.o. dle přiložené cenové nabídky na obecní stodole, kdy tyto práce boudou 

realizovány v ½ roku 2023.  

 

Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: pro  6 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata 

Marešová, Marcela Štvánová, Dana Zemanová, Jiří Pýcha.  

 (proti   0 ….. zdrželi se  1 Jaroslav Štrunc  …..  0…..nehlasoval, nebyl přítomen  

 

Hlasováno bylo veřejně a to zdvihnutím ruky. 

Usnesení č. 24/22  bylo schváleno 

 

2) Volba nových členů do jednotky JPO Uzenice.  

- Místostarosta obce a zároveň velitel JPO Uzenice informoval, že k 1.12.2022 

vzhledem k dosažení věku 60 ti let musel jednotku požární ochrany obce opustit další 

z dlouholetých členů a proto je za potřebí do této jednotky jmenování nových členů. 

V současné době je v jednotce celkem 7 členů, kdy povinností je mít v jednotce 

minimálně 9 členů. Proto bylo navrženo, aby byli  do jednotky jmenování následující 

členové: Jaroslav Štrunc, Jakub Hrubý a Jan Žaloudek.  

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice po projednání schvaluje jmenování nových členů jednotky požární 

ochrany obce Uzenice a to Jaroslava Štrunce, Jakuba Hrubého a Jana Žaloudka.  

 

Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata 

Marešová, Marcela Štvánová, 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. 25/22  bylo schváleno 

 

 

3) Nákup nového trezoru  

- Předsedající sdělil, že by bylo vzhledem k nevyhovujícím bezpečnostním parametrům 

vhodné zakoupení nového trezoru pro interní potřeby obce a další sdružení působící 

v obci Uzenice. Přítomné členy zastupitelstva seznámil s cenovou nabídkou od 

společnosti Jinova České trezory s.r.o., kdy byl obecnímu úřadu z jejich mnoholetých 

zkušeností doporučen tresor, který bude odpovídat požadavkům obecního úřadu a 

bude splňovat veškeré bezpečnostní normy.  

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Uzenice po projednání schvaluje nákup trezoru dle přiložené cenové 

nabídky od společnosti Jinova České trezory s.r.o.,  za částku 52.999,- Kč vč. DPH včetně 

dopravy a montáže.  

 

 



Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: pro  7 … (David Melichar, Miroslav Kučera, Renata 

Marešová, Marcela Štvánová, 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. 26/22  bylo schváleno 

 

 

4) Dopravní značení místních komunikací v obci Uzenice  

- Předsedající informoval přítomné členy zastupitelstva o nevyhovujícím dopravním 

značení místních komunikací, které jsou v majetku obce Uzenice, jedná se o to, že 

dopravní značky jsou značně vlivem povětrnostních podmínek vybledlé, nebo jiným 

způsobem poškozené a nebo jejich části úplně chybí. Stav dopravního značení je 

v rozporu s provádějící vyhláškou č. 294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

Zastupitelstvo obce Uzenice bere tuto informaci na vědomí a pověřuje starostu obce 

k zajištění cenové nabídky na obnovu svislého dopravního značení k k.ú. Uzenice, 

které je majetkem obce Uzenice .  

 

 

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno dne 11.12.2022 v 18:55 hodin.  

 

 

Zapisovatel: Renata Marešová 

 

Ověřovatelé:                 ………………….. …………………………dne………………… 

 

               ………………………………………………dne………………… 

 

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

 

   ………………………………………………dne………………… 

 

                          ………………………………………………dne………………… 

 

 

  starosta:                        ………………….………………………….dne…………………. 

razítko obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S L I B 

 

Nastupující členky zastupitelstva obce Uzenice zvolené ve volbách konaných ve dnech 23. a 

24. září 2022 

 

 

 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.  

 

Marcela Štvánová   ----------------------------------- 

 

 

 

 


