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         Usnesení ze zasedání 23/2022  Zastupitelstva obce Dolní Újezd 

konaného dne 20.06.2022 v 18.00 hodin ve společenské místnosti Domu 

s pečovatelskou službou  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 22/2022 ze dne 14.03.2022.  

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 15.03.2022 do 20.06.2022 vč. rozpočtového 

opatření 3/2022/RO_1  a 4/2022/RO_2  (příloha č. 1). 

6) ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního  a kontrolního výboru od 15.03.2022 do 20.06.2022  

(příloha č. 2 a č. 3).  

7) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022/ZO_3 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2022 

(příloha č. 4) 

8) ZO bere na vědomí zprávu o investování dočasně volných finančních prostředků.  

9) ZO schvaluje založení vkladového účtu s obnovou u České spořitelny, výše vkladu 15 mil. Kč, doba uložení 

(obnovy) 3 měsíce (úročení dle předložené nabídky) a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o 

vkladovém účtu (příloha č.5) 

10) 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).  

11) 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.   

12) ZO schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 39.625,- Kč Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko – 

Desinka  na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka- Dolní Újezd“. Celkový náklad akce je 

55.000,- Kč (akce je financována z POV Pardubického kraje), Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 

číslo 1/2022 a pověřuje starostu obce  podepsáním smlouvy. 

13) ZO schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 15.978,- Kč svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, IČ: 

68211384 se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička  na pořízení nabíječky na elektrokola, 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a pověřuje starostu obce  podepsáním smlouvy. 

14) 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.  

15) ZO bere na vědomí cenu vodného od 1.4.2022, a to pro:  

       Dolní Újezd, Jiříkov a Václavky ve výši  44,00 Kč vč. DPH. 

16) ZO bere na vědomí tyto závěrečné účty za rok 2021 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 

17) ZO schvaluje cenu pro prodej pozemku ve výši 100,00 Kč + DPH dle platné legislativy za 1 m2. Cena se 

týká prodeje pozemků schválených na dalším zasedání zastupitelstva obce.  

18) ZO schvaluje prodej části „a“ oddělené z pozemku p. č. 1449/79 o výměře 23 m2  zahrada ****, do 

společného jmění manželů, za vzájemně sjednanou kupní cenu   690,- Kč. Náklady s vkladem hradí 

kupující.  

19) ZO schvaluje prodej  pozemku p. č. 2621/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře  264 m2 ****.  Kupní cena 

7.920,- Kč. Náklady s vkladem hradí kupující.  

20) ZO schvaluje nákup  pozemku p. č. 211/4 travní plocha o výměře 40 m2 od ****. Kupní cena 1200,- Kč. ZO 

schvaluje prodej  pozemku p. č. st. 620/1 zastavěná plocha vč stavby bez čísla popisného, která je součástí 

stavebního pozemku a nově vzniklou pozemkovou parcelu p. č. 212/2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 

výši 9 953,- Kč ****. Stavba, která je součástí pozemku p. č. st. 620/1 je  starou (přibližně z roku 1959)  

nepoužívanou budovou, která dříve sloužila jako  objekt vodárny.  V současnosti již objekt není napojený na 

vrt vody,  není používán a pro obec se stal proto nepotřebným. Náklady s vkladem hradí kupující rovným 

dílem .  

21) ZO schvaluje prodej pozemku do společného jmění ****a to  nově vzniklou pozemkovou p. č.  2240/19 

ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 39 m²  a nově zaměřenou pozemkovou p. č. 284/2 ostatní 

plocha - jiná plocha o výměře 71 m za vzájemně sjednanou kupní cenu 3 300,- Kč. Náklady s vkladem hradí 

kupující.  

22) ZO stanovuje v souladu s § 67 a 68  odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 -2026 na 15 členů.  
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23) ZO bere na vědomí info starosty obce o probíhajících investičních akcích v obci. 

 

  

 

   

 

 

 


