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         Výpis z usnesení ze zasedání 20/2021  Zastupitelstva obce Dolní Újezd 

konaného dne 10.12.2021 v 17.00 hodin v jídelně Základní školy a mateřské 

školy Dolní Újezd 
 

 

1) ZO schvaluje poplatek za obecní  systém odpadového hospodářství  na rok 2022 ve výši  810,- Kč na osobu.  

2) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Dolní Újezd č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

3) ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Dolní Újezd č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. 

4) ZO schvaluje cenu stočného na rok 2022 ve výši 55,45 Kč za 1m3  + platná sazba DPH (tj. 61,- Kč vč. DPH) 

5) ZO bere na vědomí cenu vodného na rok 2022, a to pro:  

       Dolní Újezd, Jiříkov a Václavky ve výši  40,50 Kč vč. DPH.   

6) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2021 , výhled plnění rozpočtu do konce roku 2021 a  

investování dočasně volných finančních prostředků  

7) ZO rozhodlo  na základě žádosti č.j. OU DÚ/1200/2021  z 30.11.2021 o poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 14.500,00 Kč Junáku – Český skat, středisko Dolní Újezd, z.s., IČ 60231899, se sídlem Dolní Újezd,  

na činnost organizace v roce 2021  a schvaluje uzavření smlouvy č.  27/2021/ZO. 

8) ZO rozhodlo  na základě žádosti č.j. OU DÚ/1214/2021  z 06.12.2021 o doplacení neinvestiční dotace ve 

výši 57.133,38 Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Dolní Újezd, IČ 47490551, se sídlem Dolní Újezd,  na 

dorovnání ztráty z provozování koupaliště v letní sezóně 2021 a schvaluje uzavření dodatku č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě č. 18/2021/ZO. 

9) ZO rozhodlo  na základě individuální  žádosti č.j. OU DÚ/1062/2021  o poskytnutí  neinvestiční dotace ve 

výši 430.000,- Kč Farní charitě Dolní Újezd, IČ 49324357, se sídlem Dolní Újezd 613 na financování 

nákladů spojených s poskytováním  registrované sociální služby ID-6586009 Charitní pečovatelské služby 

(zejména v DPS Dolní Újezd a v obci Dolní Újezd)  v roce 2022  a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy  o poskytnutí finanční podpory  č. 28/2021/ZO. 

10) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021/ZO_4 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2021 

(příloha č. 3) 

11) ZO po projednání doplněného návrhu rozpočtu v třídění dle rozpočtové skladby ( příloha č. 4)  schvaluje 

rozpočet  Obce Dolní Újezd na rok 2022 vč. rozpočtu sociálního fondu obce takto: 

 celkové příjmy rozpočtu ve výši    44.753.287,82 Kč po konsolidací 

 další příjmy z financování               17.490.613,00 Kč 

 Celkové zdroje:                62.243.900,82 Kč 

 běžné  výdaje ve výši  45.421.200,00 Kč po konsolidaci, 

 kapitálové výdaje ve výši  14.242.000,82 Kč 

 splátky úvěru                  2.580.700,00 Kč 

 Celkové výdaje:                62.243.900,82 Kč 

Rozpočet je schválen jako schodkový - příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenými 

finančními prostředky z minulých let. V rámci rozpočtu je závazný pouze celkový objem výdajů v 

rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby. 

ZO zároveň stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 

překročen jim stanovený objem výdajů dle odvětvového třídění schváleného rozpočtu  r. 2022 (v rámci 

odvětvového třídění se změna v paragrafech, jednotlivých položkách výdajů, včetně mzdových položek  

a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje). 

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 412/2021 Sb. je v 

kompetenci hlavní účetní obce. 

12) ZO schvaluje závazné ukazatele, jimiž se budou  povinně řídit  

     a) Rada obce: 

  - objem výdajů v rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby 

    b) příspěvkové organizace zřízené obcí - výše příspěvku na provoz : 

  Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd                     3.100.000,00 Kč 

  Základní umělecká škola Dolní Újezd:                                  100.000,00 Kč              

13) ZO stanovuje  v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci rady obce  k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  mezi  

zasedáními zastupitelstva v částce do výše 500.000,00 Kč včetně v těchto případech:  

změny schválených závazných ukazatelů rozpočtu obce na rok 2022 (přesuny mezi organizacemi a 

paragrafy) .  Navýšení závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu musí být financováno snížením 

jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115) 

nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Financování lze zapojit v maximální výši 200 000,- Kč 

v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce. Tato pravomoc se nevztahuje na závazné 

ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízeným příspěvkovým organizacím. 
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14) ZO stanovuje  v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci rady obce  k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  mezi  

zasedáními zastupitelstva v částkách nad 500 tis. Kč jenom v těchto případech: 

a) zapojení a realizace  účelově přidělených finančních prostředků 

b) zapojení příjmů a rozpočtování výdajů vycházející z finančního vypořádání transferů (doplatky a  

    vratka) 

c) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů 

d) úprava rozpočtu po změnách v případech, kdy bylo u výdaje zajištěno rozpočtové krytí, ale pro    

    potřeby vykázání plnění v souladu s klasifikací podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové  

    skladbě, je třeba provést úpravu použité rozpočtové skladby 

e) navýšení výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly tyto výdaje rozpočtovány a   

    finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních důvodů nebyly do 31.12. uhrazeny.  

    Podmínkou je, aby v okamžiku úhrady trvalo zabezpečení jejich finančního krytí. 

f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení            

    rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 

g) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu                     

    nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a        

    dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 

h) ve výdajích rozpočtu je schválena v rámci závazného ukazatele odvětvového třídění 36** částka na  

    studie, projekty a  spoluúčast k projektům spolufinancovaných z EU. U těchto nákupů se schvaluje  

    provedení změny odvětvového třídění v okamžiku realizace výdaje podle svého účelu. Objem výdajů  

    rozpočtu se tímto nemění. 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci rady obce na některém zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového 

opatření radou obce. 

15) ZO schvaluje, že Obec Dolní Újezd v roce 2022 nebude provozovat vlastní hospodářskou činnost. 

16) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2023 – 2025  (příloha č. 5). 

17) ZO bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd, které provedla kontrolní 

skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 13.10.2021. V rámci dílčího přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004Sb. 

18) ZO schvaluje vložení majetku do hospodaření svazku Vodovody Poličsko – majetek: „Vodovod - 

průmyslová zóna I.“, IČ 308, účetní hodnota 407.843,76 Kč, a to k 1.1.2022 

19) ZO schvaluje Směrnici č. 1/2021 (ZO) k používání finančních prostředků ze sociálního fondu obce Dolní 

Újezd platnou od 1.1.2022.  

20) ZO rozhodlo o  poskytnutí  mimořádné odměny ve výši jednonásobku odměny, která mu náleží za výkon 

jím zastávané funkce za měsíc,  starostovi obce Miloši Vrabcovi.  Odměna bude vyplacena v nejbližším 

výplatním termínu.  

21) ZO schvaluje prodej  pozemku p. č. st. 666  o výměře 17 m2  zastavěná plocha panu ****** za cenu  510,- 

Kč + DPH 107,10 Kč, celková cena 617,10 Kč, Náklady s vkladem hradí kupující.  

22) ZO souhlasí s odkupem pozemku p. č. 1334/4 o výměře 102 m2  zahrada od ***** za cenu 3.060,- Kč. 

Náklady s vkladem hradí obec Dolní Újezd.  

23) ZO schvaluje zápisy do kroniky obce za rok 2020. 

24) ZO bere na vědomí informaci o složení inventarizačních komisí. 

25) ZO bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022  - pondělí – 14.3.2022, 20.06.2022, 

19.9.2022 a pátek 16.12.2022.   

26) ZO bere na vědomí info z Pardubického kraje o studii proveditelnosti rekonstrukce „Pražského mostu“ a 

schvaluje variantu „B“.  

 

 
 

 


