
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 19. 1. 2021 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 19. 1. 2021 doplněný o bod č. 6 Nařízení č. 1/2021. 

 

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 zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2021. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2025. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Petrem Špůrem (zastupitelem obce) na drobnou 

údržbu obce a kontrolu vodovodního řádu a ČOV na období do 31. 12. 2021. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          1 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

 

 



Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní Lenkou Šedivou (starostkou obce) na zajištění 

pravidelného úklidu budovy obecního úřadu (kulturního domu) období do 31. 12. 2021. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          1 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Zdeňkem Šubrem (místostarostou obce) na 

údržbu obecních pozemků a drobnou údržbu obce v místní části obce Chroustov na období do 31. 12. 2021. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Zemědělské akademii a gymnáziu Hořice. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Dobrovolným hasičům obce Úhlejov. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v souvislosti s internetovými zařízeními se 

společností MKInet s.r.o. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 



Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 12: 

ZOÚ zamítá uzavření smluv o zřízení věcných břemen na území obci, kdy nesouhlasí s navrženou finanční 

náhradou. Pověřuje dále starostku obce k dalšímu jednání s danými subjekty. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 13: 

ZOÚ schvaluje Nařízení č. 1/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Tímto 

nařízením se zároveň ruší Nařízení č. 1/2017. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 14: 

ZOÚ zamítá podanou námitku p. Kozla proti doručené výpovědi nájmu obecního bytu. Výpověď dále běží a 

byt bude předán nejpozději 31. 3. 2021. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 26.1.2021 

 

Okamžik připojení podpisu: 26. 1. 2021 

 

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

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


