
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 1. 12. 2020 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 1. 12. 2020 doplněný o bod č. 5 – Partnerská smlouva a bod č. 

6 – Darovací smlouva. 

 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Nikola Kněžourková 

 

Usnesení č. 2: 

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

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021, dle kterého bude hospodařit až do schválení rozpočtu 
na rok 2021. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora 

rozvoje regionů 2021 (117D8210A Podpora obnovy místních komunikací), v celkové hodnotě cca 7.000.000,- 

Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato 



 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě se společností ARTENDR s.r.o. na organizaci 

výběrového řízení v hodnotě 36.300,- Kč.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          1 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrárních památek do dotačního titulu 

Ministerstva zemědělství ČR s částkou do 200.000,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje uzavření partnerské smlouvy obcí Tetín, Červená Třemešná, Vřesník, Borek a Úhlejov. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.200,- Kč na podporu obnovy knižního fondu 

Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy na poskytování internetových a telefonních služeb se společností T-

mobile. Uzavřením smlouvy pověřena starostka obce.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje prodloužení smlouvy na dobu následujících 6 měsíců p. Huszárovi. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 



Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 12: 

ZOÚ schvaluje podání výpovědi z nájmu obecního bytu p. Kozlovi s výpovědní dobou 3 měsíců od 

doručení písemné výpovědi. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          2 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 4.12.2020 

 

Okamžik připojení podpisu: 4. 12. 2020 

 

Zapsal: Nikola Kněžourková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


