
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 7.12.2022 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 7.12.2022 bez dalšího doplnění. 

 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Vlasta Huňáčková 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu p. Špůra a p. Šubra Pavla. 

 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2023, dle kterého bude hospodařit až do schválení rozpočtu 
na rok 2023. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč na podporu obnovy knižního fondu 

Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo Obce Úhlejov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona projednalo a 
schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Úhlejov za období 2015 – 2020, která tvoří přílohu 
tohoto usnesení, a schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny (tj. Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Úhlejov), které jsou součástí Zprávy o 
uplatňování územního plánu Úhlejov (bod E). 

Zastupitelstvo obce Úhlejov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhoduje o pořízení změny č.1 územního plánu 
Úhlejov a schvaluje pořízení změny územního plánu s prvky regulačního plánu ve smyslu §43 odst.3 



novely stavebního zákona (SZ s platností od 1.1.2018). Předmět změny územního plánu je dán jednak 
schválenými Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 územního plánu Úhlejov a dále bude prověřen 
požadavek na změnu územního plánu spolumajitelů pozemků parc.č.353/6 a 353/7 v k. ú. Úhlejov 
(vymezení zastavitelné plochy pro bydle-ní na výše uvedených pozemcích) 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje, za použití § 55a a § 55b stavebního zákona, pořízení návrhu 
Změny č. 1 ÚP Úhlejov zkráceným postupem. 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje žádost obce o pořízení Změny č.1 ÚP Úhlejov podle §6 odst. 6) 
písm. b) Stavebního zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního 
zákona u příslušného úřadu územního plánování. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje od roku 2023 navýšení hodnoty dárkového balíčku z částky 500,- Kč na 1000,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje pro rok 2023 navýšení nájemného v bytových domech o 5%. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje kácení 2 ks břízy bělokoré a 1 ks smrku ztepilého za budovou obecního úřadu. Kácení bude 

provedeno v době vegetačního klidu a na jaře bude provedeno vyfrézování pařezů. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 



 

 

Usnesení vyhotoveno: 13. 12. 2022 

 

Okamžik připojení podpisu: 13. 12. 2022 

 

Zapsala: Vlasta Huňáčková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

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

Pavel Šubr    -------------------------------------------------------------- 

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


