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  Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd konaného 

dne 17.02.2020 v 18.00 hodin ve společenské místnosti DPS 

v Dolním Újezdě 
 

 

1) ZO schválilo program jednání.  

2) ZO schvaluje návrhovou komisi. 

3) ZO schvaluje ověřovatele zápisu. 

4) ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze  zasedání 7/2019  ze dne 13.12.2019 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 14.12.2019 do 17.02.2020  (příloha č. 1) včetně 

informace o rozpočtovém opatření č. č. 1/2020/RO_1. 

6) ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru od 14.12.2019 do 17.02.2020 (příloha 

č. 2 a č. 3) 

7) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020/ZO_1 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2020 

(příloha č. 4).  

8) ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

poskytnutí transferů  organizacím, občanským  sdružením a dalším žadatelům o veřejnou finanční podporu 

(příloha č. 5).  

9) ZO  schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory s fyzickými a 

právnickými osobami  uvedenými v příloze č. 5 a pověřuje starostu obce  podepsáním těchto smluv.   

10) ZO stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle 

přílohy  č. 6 k usnesení. 

Odměna bude poskytnuta od 1.3.2020. V případě souběhu výkonu více funkcí bude odměna poskytnuta do 

výše souhrnu odměn za funkce (§ 74 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.) 

11) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2619/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 72 m², pozemku p. č. 

2618/5 ostatní plocha  -  jiná plocha o výměře 3 m2 *******. Kupní cena  cena  2.250,- Kč + DPH 472,50  

Kč., celková cena 2.722,50 Kč. Pozemky kupují do SJM. ZO souhlasí s odkupem pozemku p. č. 193/5 

zahrada o výměře 6 m²  za cenu 180,- Kč od ****. Náklady  s vkladem hradí ******. 

12) ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků od Česká republika – Státní pozemkový úřad. Jedná se o 

pozemky oddělené 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 a stavební pozemek p. č. 1186/2 zastavěná plocha o výměře 31 m2. Výše uvedené pozemky 

jsou zastavěny čistírnou odpadních vod. 

13) 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. 1451/63 trvalý travní porost o výměře 9 m2 a pozemek p. č. 1451/59 trvalý travní porost o 

výměře 69 m2  

14) ZO souhlasí se změnou průběhu katastrální hranice. Nově bude pod k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle spadat 

část místní komunikace na Václavkách, část pozemku parc.č. 450/1 v k.ú. Říkovice u Litomyšle  ve 

vlastnictví obce Morašice. 

15) ZO souhlasí s podáním žádosti na zastupitelstvo obce Morašice o odsouhlasení změny a případném převodu 

– odkupu pozemku, který bude nově spadat pod k. ú. Dolní Újezd u Litomyšle.  

16) ZO bere na vědomí informaci o projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební řízení na 

stavbu „Dolní Újezd – farma pro chov dojnic“, investor Zemědělské družstvo Dolní Újezd.  Ve vyjádření  

k projektové dokumentaci ZO požaduje uvést tuto podmínku: Z důvodu umístění staveb v blízkosti 

zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem, požadujeme ve zkušebním provozu provedení 

měření hluku na hranicích stavebního pozemku ve všech směrech k obytné zástavbě.  

17) ZO bere na vědomí informaci o stavu podání žádosti o dotaci na úpravu školní zahrady. 

18) ZO bere na vědomí informaci o přidělení dotace na rekonstrukci hygienického zázemí Základní školy Dolní 

Újezd – pavilon U2. 

19) ZO bere na vědomí informaci o probíhajícím výběrovém řízení na kanalizaci Bořkov a výběrovém řízení na 

hřiště s umělým povrchem u základní školy. 

20) ZO bere na vědomí informaci o přípravě konkursního řízení na místo ředitele Základní školy a mateřské 

školy Dolní Újezd. 

21) ZO bere na vědomí informaci o přípravě oslav „Selského povstání“ dne 19.9.2020. 

 

 

 


