Usnesení 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Úžice , konaného dne 23.9.2015 v 18,00hodin v Čekánově.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : viz. Prezentační listina
Při zahájení bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1.) Schválení programu zasedání ZO, stanovení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 3/2015 ze dne 24.6.2015
Starosta obce navrhl jako ověřovatele Jaroslava Kmocha a Davida Kocourka, jako
zapisovatele Romanu Zahradníčkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje jako ověřovatele Jaroslava Kmocha a Davida Kocourka, jako zapisovatele
Romanu Zahradníčkovou.
Hlasování : Přítomno : 12 Pro : 12Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4/2015/1 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání :
1.) Schválení programu zasedání ZO – stanovení ověřovatelů
2.) Činnost rady
3.) Cesta na Mělníce
4.) Úprava rozpočtu
5.) Různé
6.) Usnesení a závěr

Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu a dal hlasovat o programu.
Hlasování : Přítomno : 12Pro : 12Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4/2015/2 : ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
2.) Činnost rady
Starosta seznámil přítomné s činností rady.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady
Hlasování : Přítomno : 12 Pro : 12Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4/2015/3 bylo schváleno.
3.) Cesta na Mělníce
a) ZO bere na vědomí jednání cesty na Mělníce č.p. 11 u manželů Jílkových.
b)ZO bere na vědomí zaslání dopisu manželům Jílkovým, ohledně odstranění dřeva
z obecního pozemku.
c) ZO projednalo návrh na prominutí poplatku za svoz odpadku občanům na Mělníce za
zavřenou cestou.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku občanům na Mělníce za zavřenou cestou.
Hlasování : Přítomno : 12 Pro : 12Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4/2015/4 bylo schváleno.

4.) Úprava rozpočtu
ZO projednalo návrh na úpravu rozpočtu na straně příjmů 140.000,- Kč (100.000,- prodej
pozemků a 40.000,-Kč daně z příjmů) a na straně výdajů 180.000,-Kč dle jednotlivých
paragrafů.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu.
Hlasování : Přítomno : 12 Pro : 12Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4/2015/5 bylo schváleno.
5.) Různé
a) ZO bere na vědomí svoz nebezpečných odpadů 3.10.2015
b) ZO bere na vědomí zprávu ČEZ o prořezání stromů.
c) ZO bere na vědomí provedení inventury v prodejně na Nechybě.
d) ZO bere na vědomí pokračování zhotovení dětského hřiště.
e) ZO bere na vědomí opravu komunikace po vodovodních přípojkách Radvanicích a na
Nechybě.
6.) Schválení návrhu na usnesení
Návrh na usnesení přečetl pan Pavel Bareš
Hlasování : Přítomno : 12 Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4/2015/6: ZO schválilo návrh na usnesení
otisk úředního razítka

Dne :
………………………………
starosta obce Úžice
Ing. Václav Dlasek
Ověřili :

…. ……………………………….
místostarosta obce Úžice
Josef Novák

Zapsala :

Kocourek David

Romana Zahradníčková

………………………………

…. ………………………………..

Kmoch Jaroslav
…………………………………
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