
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 3 .11. 2020 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 3. 11. 2020 s doplněním bodu č. 5 zápisy ze zasedání 

zastupitelstva. 

 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          2 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje zapisovatele zápisu p. Kněžourkovou. 

 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          1 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

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

 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          2 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje uzavření směnné smlouvy s p. Klečkovou s finančním doplatek 9.720,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje uzavření příkazní smlouvy na akce Autobusová zastávka Úhlejov s paní Evou Novákovou.  

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje započetí spolupráce v zajištění účetních služeb obce s paní Kukanovou od 1.1.2021 na DPP 

s měsíční odměnou 4.000,- Kč. 



pro     proti     zdržel se 

  6       0          1 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ bere na vědomí postup při pořizování zápisů ze zastupitelstev obce včetně jejich dostatečné 

informovanosti. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          1 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ beze na vědomí Rozpočtové opatření č. 6 a 7 dle účetní přílohy. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          1 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy p. Huszárovi z důvodu existujících pohledávek staršího data. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          1 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje proplacení faktury ve výši 5.000,- Kč za sekání pozemků p. Černochovi. 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          3 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje podání výpovědi smlouvy o poskytování internetových služeb společnosti MKInet s.r.o. a 

rámcové dohody na poskytování telefonních služeb společnosti Telefónica O2. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          2 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

 



 

Usnesení vyhotoveno: 10.11.2020 

 

Okamžik připojení podpisu: 10. 11. 2020 

 

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

 

Ověřovatelé: 

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

Ivo Černoch    svým podpisem zápis nepotvrdil 

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


