
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 18. 5. 2022 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 18. 5. 2022 doplněný o body č. 3 a 4. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Nikola Kněžourková 

 

Usnesení č. 2: 

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

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatné převodu majetku, v souvislosti s pozemkem p.č. 457/4 

v katastrálním území Úhlejov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ stanovuje počet členů do zastupitelstva obce Úhlejov pro volební období 2022-2026 na počet 7 

zastupitelů. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 dle účetní přílohy z důvodu realizace akce Autobusová zastávka 

Úhlejov a nutnosti přesunout finančních prostředky na jinou účetní položku. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 



Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje přijetí dotace ve výši 180.000,- Kč z POV Královéhradeckého kraje na Rekonstrukci rozvaděče a 

elektrických rozvodů v budově kulturního domu. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. Huszárovi na dobu 6 měsíců (do 30.11.2022). Dále nebude 

nájemní vztah již prodloužen, byt bude předán nejpozději 30.11.2022. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje instalaci kamerového systému v hodnotě 9.806,50 Kč bez DPH u obecního úřadu z důvodu 

monitoringu odpadového místa. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje dokončení přísilničního pásma na Chroustově, kdy práce v hodnotě 101.259,76 Kč bez DPH 

provede společnost Setter a.s.. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 23. 5. 2022 

 

Okamžik připojení podpisu: 23. 5. 2022 

 

Zapsala: Nikola Kněžourková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

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



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

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


