
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 19. 1. 2022 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 19. 1. 2022 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. Noska a p. Špůra. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2022. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

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. 2022. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

 

 



Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní Lenkou Šedivou (starostkou obce) na zajištění 

pravidelného úklidu budovy obecního úřadu (kulturního domu) období do 31. 12. 2022. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

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. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.250,- Kč Zemědělské akademii a gymnáziu Hořice. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Dobrovolným hasičům obce Úhlejov. 

pro     proti     zdržel se 

  4       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 

  4       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje zahájení právního postupu ve věci vymáhání škody vůči p. Kozlovi. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 



Usnesení č. 12: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 15 roku 2021 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 13: 

ZOÚ zamítá žádost p. Martínka o zpevnění přístupové komunikace k nemovitosti č.e. 455 na Chroustově. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 14: 

ZOÚ schvaluje zadání opravy veřejného osvětlení společnosti Elmont spol. s.r.o. Hořice a pověřuje starostku 

obce, aby zajistila vymáhání vyčíslené částky opravy po společnosti Elektroterm spol. s.r.o. v rámci běžící 

záruky. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 24.1.2022 

 

Okamžik připojení podpisu: 25. 1. 2022 

 

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

 

Ověřovatelé: 

Josef Nosek    -------------------------------------------------------------- 

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

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


