
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 9. 3. 2022 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 9. 3. 2022 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. Špůra a p. Kaprase. 

 

pro     proti     zdržel se 

  3       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje výběr společnosti Setter a.s., která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 

1.016.558,81 Kč, jakožto výherce výběrového řízení s výhradou. Pokud společnost doplní všechny 

požadované dokumenty, bude přistoupeno k podpisu smlouvy o dílo. Zastupitelstvo dále pověřuje starostku 

obce k dokončení výběrového řízení podpisem smlouvy o dílo. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění stavebního dozoru pro akci Úhlejov – autobusová zastávka 

se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s.. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na sekání obecních pozemků s p. Finkem z Lázní Bělohradu. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 



 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Úhlejov ve výši 34.578,- Kč Královéhradeckému kraji 

na zajištění dopravní obslužnosti obce Úhlejov.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru obci Rohoznice ve výši 10.000,- Kč na podporu provozu MŠ. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ zamítá poskytnutí finančního daru organizaci Sportem proti bariérám. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje prodej částí pozemků 580/6 a 40/13 v katastrálním území Chroustov u Miletína p. 

Šplíchalovi za smluvní cenu 150,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostku obce k uzavření 

kupní smlouvy.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ zamítá zpracování Studie o snížení emisí na území obce Úhlejov ve spolupráci s MAS Podchlumí.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 roku dle účetní přílohy. 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 



Usnesení č. 12: 

ZOÚ schvaluje podání výpovědi Smlouvy o poskytnutí služeb společnosti D.A.S a pověřuje starostku 

obce, aby ukončení spolupráce zajistila.  

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 15. 3. 2022 

 

Okamžik připojení podpisu: 15. 3. 2022 

 

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

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


