
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 9. 6. 2020 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 9. 6. 2020 bez dalšího doplnění. 

 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Nikola Kněžourková 
 

Usnesení č. 2: 

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

pro     proti     zdržel se 

  5       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ odkládá konečné rozhodnutí ve stanovisku k žádosti p. Jiřího Běliny o změně územního plánu obce do 

31. 8. 2020. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 p. Trnovské pro zjištění dalších možností k jí podané žádosti o 

změnu územního plánu obce. Pokud p. Trnovská shromáždí dokumenty, které potvrdí průchodnost jejího 

požadavku, nebude mít ZOÚ žádné námitky. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 p. Cermanovi, pro zjištění dalších možností k podané žádosti o 

změnu územního plánu obce. Pokud pan Cerman požadované připomínky vyřeší, nebude mít ZOÚ žádné 

námitky. 

 



pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 p. Bělinovi Jaroslavovi pro zjištění dalších možností k podaným 

žádostem o změnu územního plánu obce. Pokud pan Bělina Jaroslav shromáždí dokumenty, které potvrdí 

průchodnost jeho požadavku, nebude mít ZOÚ žádné připomínky. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 p. Rafajlovičovi pro zjištění dalších možností k podané žádosti o 

změnu územního plánu obce. Pokud p. Rafajlovič shromáždí dokumenty, které potvrdí průchodnost jeho 

požadavku, nebude mít ZOÚ žádné námitky. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ souhlasí s výběrem dodavatele pro akci s názvem Rozšíření sběrné sítě na separovaný odpad. Jako 

nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele Stavhaus s.r.o., která splnila kritérium nejnižší 

nabídkové ceny – 364.173,- Kč. Zastupitelstvo tímto pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ zamítá žádost p. Huszára, který požádal o možnost výměny bytu po p. Machovi, který podal k 31.7.2020 

výpověď. 



pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ pověřuje starostku obce k zveřejnění záměru obce pronajmout obecní byt č. 6 v bytovém domě čp. 63. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 12: 

ZOÚ se tímto připojuje v rámci svého území ke strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Podchlumí na období let 2021 – 2027. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 13: 

ZOÚ souhlasí s rozšířením projektu na nově zřizovanou autobusovou zastávku u obecního úřadu o lampu 

veřejného osvětlení z důvodu žádosti o dotaci. Pověřuje tímto starostku obce, aby s projektantem podklady 

zajistila. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 14: 

ZOÚ uzavření spolupráce se společností OBECINFORMUJE na 24 měsíců, kdy dojde k vytvoření nových 

webových stránek obce. Koordinace spuštění nových webových stránek bude mít na starosti starostka obce. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 15. 6. 2020 

 

Okamžik připojení podpisu: 16. 6. 2020 

 

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



 

Ověřovatelé: 

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

Josef Nosek    -------------------------------------------------------------- 

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


