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         Výpis z usnesení ze zasedání 16/2021  Zastupitelstva obce Dolní Újezd 

konaného dne 21.6.2021 v 18.00 hodin v jídelně Základní školy a mateřské 

školy Dolní Újezd 
 

 

1) ZO schválilo program jednání.  

2) ZO schvaluje návrhovou komisi. 

3) ZO schvaluje ověřovatele zápisu. 

4) ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze  zasedání 15/2021  ze dne 26.04.2021 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 27.04.2021 do 21.06.2021  (příloha č. 1) včetně 

rozpočtových opatřeních, které schválila Rada obce. 

6) ZO bere na vědomí zprávy o činnosti  kontrolního výboru od 27.04.2021 do 21.06.2021 (příloha č. 2). 

Finanční  výbor ve sledovaném období nezasedal.  

7) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Dolní Újezd č. 1/2021 o nočním klidu s účinností od 25.6.2021. 

8) ZO bere na vědomí informaci o hospodaření obce k 31.05.2021 a investování dočasně volných finančních 

prostředků.  

9) 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. 6).  

10) 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. 3 a pověřuje starostu obce  podepsáním těchto smluv.   

11) 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.  

12) ZO bere na vědomí tyto závěrečné účty za rok 2020 spolu se zprávami o výsledcích přezkoumání 

hospodaření za rok 2020 těchto svazků: 

Dobrovolný svazek obcí  Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko  

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů 

13) ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 2370/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 29 m2 . Cena 870,- Kč + 

DPH 182,70 Kč, celková cena 1.052,70 Kč. Kupující *****. Náklady s vkladem hradí kupující. 

14) ZO neschvaluje prodej části  pozemku p. č. 383/2 ostatní plocha – ostatní komunikace.  Na uvedeném 

pozemku ne nacházejí sítě VO a nn.  

15) ZO schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 07/2018/PM uzavřené dne 10.05.2018 mezi Obcí 

Dolní Újezd a Městem Litomyšl na  výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  

16) Na základě informace pro obce k plnění  opatření pro omezení emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů do 

300 kW vyplývajících z aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 

zastupitelstvo obce neschvaluje možnost poskytnutí finanční podpory  z vlastních prostředků obce pro 

fyzické osoby. Finanční podpora by měla být použita k výměně stávajících nevyhovujících spalovacích 

zařízení, které budou muset být od 1.9.2022 odstaveny z provozu a dále na instalaci akumulačních nádrží.  

17) ZO ukládá RO vypracovat seznam rozpracovaných a plánovaných investičních akcí s vyznačením priorit. 

Tento seznam bude předložen ZO  k odsouhlasení.  

18) ZO bere na vědomí informaci starosty k probíhajícím investičním akcím.  

 


