
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 24. 1. 2023 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 24.1.2023 bez dalšího doplnění. 

 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatelka: Vlasta Huňáčková 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu p. L. Kulinová a p. Z. Šubr. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ stanovuje žadatelům změnového řízení č. 1 ÚP Úhlejov - zájmová plocha Z17 - lhůtu do 28.2.2023, aby 
se pokusili o dohodu s některým z majitelů zastavitelné plochy, že se dočasně vzdá této zastavitelné plochy 
v jejich prospěch. ZOÚ pověřuje starostku obce k informování žadatelů.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje pověřuje starostku obce, aby informovala všechny majitele pozemků se zastavitelnými 

pozemky, že mají lhůtu 5 let, aby mohli tohoto privilegia využít. Po 5-ti letech dojde k zhodnocení plnění 

územně plánovací dokumentace a pokud nebudou zastavitelné plochy využity, aby se zajistil rozvoj obce, má 

obce pravomoc na jakémkoliv místě zastavitelnou plochu zrušit a vytvořit ji jinde.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2023 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato 



 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2027. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování a vedení účetnictví obce se společností FIMS Services s.r.o.. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Zdeňkem Šubrem (místostarostou obce) na 

údržbu obecních pozemků a drobnou údržbu obce v místní části obce Chroustov na období do 31. 12. 2022. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Zemědělské akademii a gymnáziu Hořice. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ zamítá další finanční i materiální podporu Ukrajiny. 

pro     proti     zdržel se 

  0       6          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 



Usnesení č. 12: 

ZOÚ schvaluje částku pro rok 2023 na uzavírané dohody o provedení práce, týkající se běžné údržby obce ve 

výši 200,- Kč/hod.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 13: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Petrem Špůrem (zastupitelem obce) na drobnou 

údržbu obce a kontrolu vodovodního řádu a ČOV na období do 31. 12. 2023. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          1 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 14: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Zdeňkem Šubrem (místostarostou obce) na 

údržbu obecních pozemků a drobnou údržbu obce v místní části obce Chroustov na období do 31. 12. 2023. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 15: 

ZOÚ schvaluje cenovou nabídku společnosti DONAP systémy s.r.o. na výměnu dveřních vstupů do bytových 

domů v hodnotě 188.915,- Kč a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 16: 

ZOÚ schvaluje nákup elektrického sporáku pro novou nájemnici p. Vilímkovou do částky 10.000,- Kč a 

pověřuje starostku obce k zajištění nákupu po dohodě s nájemnicí.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

 

 

 



Usnesení vyhotoveno: 30.1.2023 

 

Okamžik připojení podpisu: 1. 2. 2023 

 

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

 

Ověřovatelé: 

Leona Kulinová    -------------------------------------------------------------- 

Zdeněk Šubr    -------------------------------------------------------------- 

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


