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Souhrn usnesení ze zasedání 10/2020 Zastupitelstva obce Dolní Újezd
konaného dne 22.6.2020 v 18.00 hodin v sokolovně
v Dolním Újezdě
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ZO schválilo program jednání.
ZO schvaluje návrhovou komisi.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání 9/2020 ze dne 25.05.2020
ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 26.05.2020 do 22.06.2020 (příloha č. 1).
ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního výboru od 26.05.2020 do 22.06.2020 (příloha č. 2).
Kontrolní výbor ve sledovaném období nezasedal.
ZO rozhodlo o poskytnutí mimořádné odměny ve výši 50 000,- Kč starostovi obce Miloši Vrabcovi za
mimořádné pracovní nasazení v době vyhlášeného nouzového stavu souvisejícího s pandemií koronaviru,
plnění úkolů stanovenými krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Odměna je výrazem poděkování za odvedenou práci a ocenění jeho osobního přístupu k řešení epidemie.
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 15.06.2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020/ZO_3 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2020
(příloha č.3).
ZO rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
dle § 80 odst. 1a a odst. 1b zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů.
ZO schvaluje darovací smlouvu č. 37/20/HSYM-BP uzavřenou mezi obcí Dolní Újezd a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových týkající se hrobového zařízení na hrobovém místě č. 83 na
hřbitově Dolní Újezd.
ZO revokuje usnesení 12/8/2020 a 13/8/2020 z 17.2.2020 – podání žádosti o bezúplatný a úplatný převod
pozemku v areálu ČOV.
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků od Česká republika – Státní pozemkový úřad. Jedná se o
pozemek oddělený geometrickým plánem č. 1269-117/2018 stavební pozemek p. č. 1186/2 zastavěná plocha
o výměře 31 m2. Výše uvedený pozemek je zastavěn čistírnou odpadních vod.
ZO souhlasí s úplatným převodem zemědělských pozemků od Česká republika – Státní pozemkový úřad.
Jedná se o pozemky v areálu čistírny odpadních vod, oddělených geometrickým plánem č. 1269-117/2018,
pozemek p. č. 1451/61 trvalý travní porost o výměře 108 m2, p. p. č. 1451/62 trvalý travní porost o výměře
12 m2 , p. p. č. 1451/60 trvalý travní porost o výměře 121 m2, pozemek p. č. 1451/63 trvalý travní porost o
výměře 9 m2 a pozemek p. č. 1451/59 trvalý travní porost o výměře 69 m2
ZO nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 7/2 k. ú. Dolní Újezd u Litomyšle.
ZO souhlasí se zařazením správního území obce Dolní Újezd do území působnosti MAS Litomyšlsko
o.p.s. na období 2021 – 2027.

