
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 24. 9. 2019 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 24. 9. 2019 bez dalšího doplnění. 
 

pro     proti     zdržel se 

  6       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 

  6       0          0 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí u zdanitelných staveb u staveb rekreačního charakteru. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje prodej části pozemku p. č. 550/2 v katastrálním území Chroustov u Miletína Ing. Markétě 

Novotné za kupní cenu 180,- Kč/m2. Kupující hradí geodetické náklady a návrh na vklad. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ zamítá záměr pronájmu p.č. 439/2 a 447/3 v katastrálním území Úhlejov z důvodu veřejného zájmu a 

volného přístupu uživatelů okolních pozemků. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          1 

Usnesení č. 5 bylo přijato 
 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje zveřejnění záměru obce prodat nebo pronajmout pozemek p.č. 287/1 v katastrálním 

území Úhlejov. Kupní cena je stanovena na částku 180,- Kč/m2 a nejnižší cena pronájmu je určena na 

5000,- Kč/ha. 



pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluji jednorázové doplacení úvěru ve výši 185.012,- Kč k 30.9.2019 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato 
 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů z.s. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato 
 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč Obci Rohoznice. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato 
 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje instalaci 5 ks svodníků na odvodnění obecních cest. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato 
 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato 
 

Usnesení č. 12: 

ZOÚ schvaluje uvolnění částky 5.000,- Kč na podzimní výsadbu dřevin v obci. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

 



Usnesení vyhotoveno: 30.9.2019 

 

Okamžik připojení podpisu: 1. 10. 2019 

 

Zapsal: Nikola Kněžourková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


