
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 15. 2. 2023 
 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 15. 2. 2023 bez dalšího doplnění. 

 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Vlasta Huňáčková 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu p. Špůra a p. Šubra. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje rozpočet pro rok 2023 dle přílohy č. 1 ve výši:  

příjmů 3.411.150,- Kč 

výdajů 5.411.150,- Kč 

jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši -2.000.000,- Kč bude kryt přebytky finančních prostředků 
z předchozích let.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

Jako závazné ukazatele zastupitelstvo stanovuje dodržení objemu jednotlivých paragrafů rozpočtu s tím, že 
přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci 
starostky a účetní. Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází ke 
změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to neomezeně v příjmech a 200.000,- Kč ve výdajích. Tato 
rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším veřejném zasedání. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 



Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2027 dle přílohy č. 2. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje objednání služeb pro snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu u 

společnosti DABONA s.r.o. v hodnotě 96.800,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje odkup pozemku 261/2 v katastrálním území Úhlejov v hodnotě 50,- Kč/m2. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Úhlejov na dopravní obslužnost obce 

Královéhradeckém kraji v částce 39.410,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4009731/VB/05. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkup pozemku 

457/12 v katastrálním území Úhlejov. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 



 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje žádost o finanční dar na pohřebné. 

pro     proti     zdržel se 

  0       6          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 20. 2. 2023 

 

Okamžik připojení podpisu: 22. 2. 2023 

 

Zapsala: Vlasta Huňáčková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

Petr Špůr    -------------------------------------------------------------- 

Pavel Šubr    -------------------------------------------------------------- 

Starostka Šedivá Lenka   -------------------------------------------------------------- 


