
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 4. 5. 2021 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 4. 5. 2021 bez dalšího doplnění. 

 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Nikola Kněžourková 

 

Usnesení č. 2: 

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

 

pro     proti     zdržel se 

  3       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření 

s výhradou a k nedostatkům uvedeným ve zprávě přijalo opatření: 

- Odvolanému místostarostovi bude poskytnuto odchodné v zákonné výši. 

Zastupitelstvo obce také schvaluje účetní závěrku za rok 2020. Dále zastupitelstvo obce schvaluje převod 

zůstatku účtu 431 – výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, 

nerozdělená ztráta minulých let ve výši 230.818,34 Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje přidělení zakázky Rekonstrukce kaple sv. Martina – II. etapa p. Rudolfu Kedroňovi a pověřuje 
starostku obce k uzavření smlouvy o dílo.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 – 2020. 



pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na změnu územního plánu obce Úhlejov s projekční kanceláří Regio 
projektový ateliér s.r.o.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje finanční spoluúčast soukromých žadatelů o změnu územního plánu obce Úhlejov, každý se 
žadatelů uhradí částku 21.175,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s Technickými službami Hořice na zajištění služby 

sběrného dvora pro občany obce Úhlejov. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb ohledně toulavých psů s Psím útulkem Chlum u Hořic. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce s p. Kateřinou Musilovou na částku 10.000,- Kč a období 5 let. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč p. Andree Kaprasové na podporu volnočasové 

aktivity jezdecký kroužek pro děti. 



pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

Usnesení č. 12: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 dle účetní přílohy. 

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

Usnesení č. 13: 

ZOÚ schvaluje vyřazení majetku: 

- Houpačka (bytové domy) – 4.673,- Kč (46 DHM) 

- Mobilní telefon – 3.417,- Kč (90 DHM) 

- Mobilní telefon – 3.549,50 Kč (119 DHM) 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 13 bylo přijato 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 11.5.2021 

 

Okamžik připojení podpisu: 11. 5. 2021 

 

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

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


