
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 5. 5. 2020 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 5. 5. 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. Šubra. 

 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření 

s výhradou a k nedostatkům uvedeným ve zprávě přijalo opatření:  

- Bude kladen důraz na správné zaúčtování časového rozlišení především v souvislosti s účtováním dotací 

- Rozpočtová opatření budou prováděna a schvalována dle udělené pravomoci.  

Zastupitelstvo obce také schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Dále zastupitelstvo obce schvaluje převod 

zůstatku účtu 431 – výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, nerozdělená 

ztráta minulých let ve výši 55.230,61 Kč.  

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje přidělení zakázky restaurování památníku profesora Machka p. Luboši Valeši, který předložil 

cenovou nabídku s nejnižší cenou. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 



Usnesení č. 5: 

ZOÚ vyřazuje houpačku 46 DHM v účetní hodnotě 4.673,- Kč. Demontáž a likvidaci provede p. Kapras. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ souhlasí s objednáním opravy příjezdové komunikace k bytovým domům v částce cca 150.000,- Kč u 

společnosti Repare Trutnov s.r.o.. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 108.000,- Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

z Programu obnovy venkova. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

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

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč Lince bezpečí. 

pro     proti     zdržel se 

  7       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 11.5.2020 

 

Okamžik připojení podpisu: 12. 5. 2020 

 

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



 

Ověřovatelé: 

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

Zdeněk Šubr    -------------------------------------------------------------- 

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


