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ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA 

OBCE ÚNĚJOVICE 
                                                                  č.j. 4/2016 

 
Datum konání: 26.9.2016 , 19.00 h 

Místo konání: budova obecního úřadu Únějovice 

Přítomni: Mastný, Uzlík, Dolejš, Kroa,  

Omluveni: Roubal, Osvald, Kubec 

Hosté:  

 

 

PROGRAM: 

  1) zahájení 

  2) seznámení s programem 

  3) kontrola usnesení 

  4) volba ověřovatelů zápisu 

  5) rozpočtové opatření  4/2016 

  6) les 

  7) kaplička 

  8) spolupráce s TJ  

  9) parkování aut  

10) 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 Eduard Uzlík a pan Pavel Dolejš  

 
Výsledek hlasování:                PRO    4                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

 

Ověřovatelé byli schváleni. 

 

 

 

 



ad 5) Rozpočtové opatření 4/2016   

 

 

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   4                 PROTI     0                    ZDRŽEL SE                0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

 

 

ad 6) - Starosta seznámil přítomné s postupem prací v lese, které se koordinují s naším lesním správcem, panem 

Adámkem. V současné době ještě zbývá vytěžit cca 50-60 m3 

          - dále je zastupitelstvu předložen úřední znalecký posudek č.627/2016, který stanovuje cenu lesního porostu s 

pozemky dle KN č.841 ( 1 439 m2)- paní Hamaczeková a č.850 ( 1 141 m2)) - paní Picková, které tyto pozemky 

nabídly obci k prodeji.  Celková cena je 84 700,- Kč. 

Starosta požádal zastupitelstvo o schválení. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice schvaluje odkup výše uvedených lesních pozemků, dle znaleckého 

posudku.. 

 
Výsledek hlasování:                PRO   4                 PROTI                        ZDRŽEL SE              0 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

 

ad 7) V těchto dnech se rozběhla rozsáhlá oprava naší kapličky. Získali jsme na tuto opravu dotaci od Krajského úřadu 

v rámci programu Obnovy venkova. Opravu provádí stavební firma Karpem, dokončení v horizontu jednoho měsíce. 

Po dokončení opravu je nutné provést řádné vyúčtování dotace a tuto dotaci uzavřít s KŮ. 

 

 

 

ad 8)  spolupráce s místní TJ: 

- jelikož se TJ přejmenovala na TJ Únějovice, je nutno dát do souladu vzájemné vztahy. Kupříkladu smlouvy o 

pronájmu pozemků, neboť hřiště i přilehlé prostory jsou ve vlastnictví obce a TJ je jejich uživatelem a má ne těchto 

pozemcích stavby. Starosta požádal právní kancelář o vyhovení těchto smluv a do konce roku by měly být podepsány. 

- Obec obdržela žádost TJ na finanční pomoc s nákupem nové travní sekačky. Stávající stroj je sice kvalitní, avšak již 

značně opotřebovaný a každoročně stoupají náklady na její opravu a provozuschopnost, která právě chybí, když je 

nejvíc potřeba. 

Po otevřené diskusi obec souhlasí s finanční výpomoci ve výši cca 50% pořizovací ceny, která bude upřesněna po 

předložení záměru nákupu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice souhlasí s přípravou nových smluv o pronájmu a s finanční pomocí 

na nákup nové travní sekačky.. 

 
Výsledek hlasování:                PRO   4                 PROTI                        ZDRŽEL SE              0 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

 

 

ad 9)  parkování aut: 

již několikrát byli zástupci obce vyzváni, aby nějakýn způsobem řešili "nevhodné parkování " v určitých místech 

obce. 

Zvlášť problematický je kopec od návsi na horizont a dále místní komunikace okolo kapličky a třetí problemaické 

místo je prostor u obecního úřadu, především vydlážděná plocha u krámu, mezi budovou obecního úřadu a č.p16, 

která by měla sloužit vyložení zboží a ne parkování. 

Tímto zastupitelstvo obce důrazně vyzývá všechny řidiče, kteří v uvedených lokalitách parkují, aby přehodnotili toto 

problematické parkování a aby začali parkovat na svých vlastních pozemcích, v případě nemožnosti nabízí obec 

bezplatně jiná obecní místa, jako jsou např."písky", obecní pozemek proti krámu a pod. 



Všichni dotčení samozřejmě mohou se dostavit na úřad ke konkrétnímu prodiskutování. Obec nemá zájem 

vyhrožovat, ale ke zlepšení stávajícího stavu je nutno přikročit. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Únějovice souhlasí s výzvou řidičúm z důvodu nevhodného parkování. 

 
Výsledek hlasování:                PRO   4                 PROTI                        ZDRŽEL SE              0 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

 

ad 10) diskuse a závěr - provedl starosta obce 

 

 
zapsal: 26.9.2016   …………………………………………….. 

                                            Mastný Luboš 

 

 

 

 

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

                                       

 

 

 

 

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