
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 8. 2. 2022 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 8. 2. 2022 s doplněním bodu Zadávací dokumentace VZ – 

autobusová zastávka. 

 

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. Špůra a p. Šubra. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje rozpočet pro rok 2022 dle přílohy č. 1 ve výši:  

příjmů 3.189.745,- Kč 

výdajů 5.398.772,- Kč 

jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši -2.209.027,- 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 

  4       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2026 dle přílohy č. 2. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 



Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje uzavření nájemní smlouvy se sl. Huňáčkovou.  

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje zadávací dokumentaci pro VZ „Úhlejov – autobusová zastávka u obecního úřadu – 

etapa I.“: 

- Výzva k podání nabídky 

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky; 

- Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; 

- Příloha č. 3 Smlouva o dílo – závazný návrh; 

- Příloha č. 4 Projektová dokumentace ve stupni DPS (v podrobnostech pro provedení stavby); 

- Příloha č. 5 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k ocenění; 

- Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje provedení prací obnovy veřejného osvětlení na Úhlejově a rozšíření na Růžovkách. ZOÚ 

pověřuje starostku obce k objednání a smluvní zajištění akce u společnosti Elmont spol. s.r.o..  

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč spolku Podkrkonoší žije z.s. na podporu 

projektu „Oživení vrchu Zvičina“.  

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 dle účetní přílohy. 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 



Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění záměru na prodej částí pozemků 580/6 a 40/13 v katastrálním území 

Chroustov u Miletína. Minimální stanovená cena za 1m2 je 150,- Kč.  

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje přijetí dotace ve výši 442.930,58 Kč z Integrovaného regionálního operačního 

programu Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 

117D03O003543. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 11. 2. 2022 

 

Okamžik připojení podpisu: 14. 2. 2022 

 

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

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


