
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 7. 9. 2021 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 7. 9. 2021 bez dalšího doplnění. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Zdeněk Šubr 

 

Usnesení č. 2: 

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

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ souhlasí s provedením přípravných prací v bytě po p. Kozlovi p. Zdeňkem Šubrem ve finančním rozsahu 
6.000,- Kč v hrubém dle DPP. 

pro     proti     zdržel se 

  3       0          1 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ Úhlejov schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, 12. Výzva MAS Podchlumí, z. s. jako nositele 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Podchlumí na období 2014 – 

2020“ s názvem „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava III“, a to na realizaci projektu s 

názvem „Úhlejov – autobusová zastávka u obecního úřadu – etapa I.“ 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na podání žádosti o dotaci k projektu Rekonstrukce komunikace 
Úhlejov s Ing. Novákovou. 



pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje prodej části pozemku p.č. 550/2 v katastrálním území Chroustov u Miletína panu Zdeňku 
Šubrovi a pověřuje starostku obce k zajištění geodetické přípravy a uzavření kupní smlouvy. 

pro     proti     zdržel se 

  3       0          1 

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje zahájení vymáhání pohledávky v částce 10.000,- Kč jako škody vzniklé na podlaze v obecním 
bytě po panu Kozlovi. Výzvu zajistí starostka obce. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a 10 dle účetní přílohy. 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 10.9.2021 

 

Okamžik připojení podpisu: 13. 9. 2021 

 

Zapsal: Zdeněk Šubr  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

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

Petr Kapras    -------------------------------------------------------------- 

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


