
OBECNÍ  ÚŘAD   ÚNĚJOVICE 
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                                                                         tel.+fax:379 494 267 

 

 
                       

ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA 

OBCE ÚNĚJOVICE 
                                                                  č.j. 2/2016 

 
Datum konání: 18.4.2016 , 19.00 h 

Místo konání: budova obecního úřadu Únějovice 

Přítomni: Mastný, Uzlík, Dolejš, Kroa, , Roubal, Osvald, Kubec 

Omluveni:  

Hosté:  

 

 

PROGRAM: 

  1) zahájení 

  2) seznámení s programem 

  3) kontrola usnesení 

  4) volba ověřovatelů zápisu 

  5) rozpočtové opatření 1/2016 

  6) nákup a prodej pozemků (U Trojice, pod silnicemi) 

  7) les  

  8) stříkačka   

  9) traktor  

10) kontejner  

11) stavění májky  

12) příprava poutě   

13) diskuse,závěr 

 
 

ad 1) zahájení provedl  starosta obce . 

 

 

ad 2) starosta seznámil přítomné s programem. Bez připomínek 

 

 

ad 3) usnesení bez připomínek, vše průběžně plněno 

 

 

ad 4) ověřovateli zápisu navrženi pan Pavel Roubal a pan Pavel Dolejš  

 
Výsledek hlasování:                PRO    7                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

 

Ověřovatelé byli schváleni. 



 

 

 

ad 5) Rozpočtové opatření 1/2016 

 

 

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření, které je nedílnou součástí tohoto zápisu 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice schvaluje předložené rozpočtové opatření. 

 
Výsledek hlasování:                PRO   7                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

 

 

ad 6) PRODEJ POZEMKŮ  A PRODEJ 

- U TROJICE - SUSPK bezplatně převede pozemky po pomníkem, který se bude následně opravovat 

- POD KOMUNIKACEMI- byli jsme požádání správou silnic PK o převod pozemků pod vozovkami (které jsou ve 

vlastnictví obce) na ně. A to buď bezúplatným převodem. Po dlouhé diskusi je většina zastupitelstva proti 

bezúplatnému převodu a přenecháme tuto záležitost na další ev. jednání. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice neschvaluje bezúplatný převod obecních pozemků pod silnicemi v 

obci. 

 
Výsledek hlasování:                PRO                    PROTI    6                    ZDRŽEL SE              1 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

 

ad 7) HOSPODAŘENÍ-LES 

Starosta seznámil přítomné s hospodařením v lese. Informoval o klesající ceně za kulatinu v důsledku kalamity. 

Dále obec byla oslovena, zda by měla zájem odkoupit od společných vlastníků (Hamaczeková + Picková) 25 arů lesa 

sousedství s obecními lesy. Převládá názor, že lesní plochu není třeba zvyšovat, na druhé straně, když by se jednalo o 

výhodnou cenu... 

Proto bude osloven lesní poradce pan Adámek, aby důkladně daný les prohlédl a sdělil svůj názor. V zajímavém 

případě bude osloven odhadce. 

 

 

 

ad 8) STŘÍKAČKA 

Spor o vrácení staré hasičské stříkačky je již vyřešen dohodou zúčastněných stran formou mimosoudní dohody, 

která je založena. Stroj se vrátí do Únějovic a dle dohody bude zapůjčována na výstavní účely. 

 

 

 

ad 9) TRAKTOR+MULČOVAČ 

u tohoto bodu nedošlo k žádnému pokroku, neboť dotace ani případný sponzor nejsou na obzoru. 

Do příštího zasedání zastupitelé se pokusí sehnat dostupné informace i o ručním mulčovači a následně bude 

rozhodnuto. 

 

 

ad 10)  KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

tento víkend proběhl sběr nebezpečného odpadu a na žádost obyvatel bude objednán velkoobjemový odpad v 

nejbližších dnech ze skládky LAZCE a obyvatele budou upozorněni. Termín musí být do pouti. 

 

 

ad 11) STAVĚNÍ MÁJKY 

každoroční stavění májky a pálení ohně proběhne jako každoročně poslední dubnový den. Jedná se o akci obecní a 

hasičů a každý, kdo přijde pomoci je vítán Termín přípravy dřeva stanoven na 29.4. v 16.00 h na návsi. 

 

 



ad 12) PŘÍPRAVA  POUTĚ 

pouťové oslavy proběhnou podle každoročního scénáře, termín je 20.-22.5.2016. 

Jedná se o: - pátek taneční zábava ve společenské místnosti ( plakáty, příprava,občerstvení a následný úklid je opět na 

členech zastupitelstva a aktivních členech SDH) 

 

 

ad 13) diskuse a závěr - provedl starosta obce 

 

 

 
zapsal: 18.4.2016   …………………………………………….. 

                                            Mastný Luboš 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:……………………………………………                       ……………………………………………. 

                                       

 

 

 

 

----------------------------------------------------          -----------------------------------------------   ............................................... 
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