
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 25. 2. 2021 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 25. 2. 2021 bez dalšího doplnění. 

 

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. Noska a p. Šubra. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ bere na vědomí změnu ve složení obecního zastupitelstva po složení mandátu p. Černocha. Z důvodu 
nemožnosti jeho mandát nahradit, bude zastupitelstvo pokračovat do konce volebního období v počtu 6 
zastupitelů. 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje rozpočet pro rok 2021 dle přílohy č. 1 ve výši:  

příjmů 2.840.590,- Kč 

výdajů 3.714.516,- Kč 

jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši -873.926,- Kč bude kryt přebytky finančních prostředků 
z předchozích let. Jako závazné ukazatele zastupitelstvo stanovuje dodržení objemu jednotlivých paragrafů 
rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně 
v kompetenci starostky a účetní. Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, 
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to neomezeně v příjmech a 200.000,- Kč ve 
výdajích. Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším veřejném 
zasedání. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

 



Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025 dle přílohy č. 2. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje Vyhlášku 2/2021 o místním poplatku z pobytu a zároveň touto vyhláškou ruší vyhlášku 1/2020 

z pobytu. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2021515/SOBS VB/2 se společností ČEZ Distribuce a.s.  

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje vypsání záměru na pronájem obecních pozemků dle Přílohy č. 3. Minimální stanovená částka 

pronájmu je stanovena na 3.000,- Kč/ha a obec dále požaduje ohlašovací povinnost v případě aplikace 

chemického ošetření pozemku. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje vypsání záměru na pronájem obecních pozemků p.č. 71/1 a 71/3 v k.ú. Chroustov. Minimální 

stanovená částka pronájmu je stanovena na 1,- Kč za rok. Pronájem je podmíněn zajištěním sklizně travního 

porostu na pozemku a údržbu vodní plochy minimálně 1x ročně. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 



Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje vypsání záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 422/2 v k.ú. Úhlejov. Minimální 

stanovená částka pronájmu je stanovena na 1,- Kč za rok. Pronájem je podmíněn zajištěním sklizně travního 

porostu na pozemku 2 x ročně. 

pro     proti     zdržel se 

  5       1          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 1,2,3 dle účetní přílohy. 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 12: 

ZOÚ schvaluje nákup respirátorů pro občany obce, kterým je poskytnu zdarma. Každá trvale hlášená osoba 

včetně dětí (mimo osob hlášených na ohlašovně) obdrží 5 ks respirátorů FFP2. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 4.3.2021 

 

Okamžik připojení podpisu: 5. 3. 2021 

 

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

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


