
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 18. 2. 2020 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 28. 1. 2020 bez dalšího doplnění. 

 

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. Špůr a p. Šubr. 

 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje rozpočet pro rok 2020 dle přílohy č. 1 ve výši:  

příjmů 2.995.501,- Kč 

výdajů 3.433.180,- Kč 

jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši -437.697,- Kč bude kryt přebytky finančních prostředků 
z předchozích let. Jako závazné ukazatele zastupitelstvo stanovuje dodržení objemu jednotlivých paragrafů 
rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně 
v kompetenci starostky a účetní. Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, 
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to neomezeně v příjmech a 200.000,- Kč ve 
výdajích. Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstvu obce na nejbližším veřejném 
zasedání. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2024 dle přílohy č. 2. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 



Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2020 z pobytu a zároveň zrušuje obecně závaznou vyhlášku 

1/2009 o poplatku z ubytovací kapacity. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          1 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje směnu pozemků 532 a 422/7 v katastrálním území Úhlejov a pověřuje starostku obce 

k uzavření směnné smlouvy. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.884,- Kč Městu Miletín. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 32.678,- Kč na dofinancování autobusové dopravy. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ schvaluje uzavření darovací smlouvy s MAS Podchlumí, kterou dojde k převodu pořízeného vybavení 

v hodnotě 114.985,98 Kč projektu Komunitní venkov do majetku 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 Svazu včelařů. 

pro     proti     zdržel se 

  5       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 



 

 

Usnesení vyhotoveno: 21.2.2020 

 

Okamžik připojení podpisu: 25. 2. 2020 

 

Zapsal: Nikola Kněžorková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

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

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

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


