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  Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd konaného 

dne 25.5.2020 v 18.00 hodin v sokolovně 

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 8/2020  ze dne 17.02.2020 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 18.02.2020 do 25.05.2020  (příloha č. 1) včetně 

informace o rozpočtovém opatření č.  3/2020/RO_2. 

6) ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru od 18.02.2020 do 25.05.2020 (příloha 

č. 2 a č. 3) 

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

předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu  Pardubického kraje  

z 26.2.2020  o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Dolní Újezd  za rok 2019  a vyjadřuje souhlas s 

celoročním  hospodařením  obce za rok 2019, a to bez výhrad (příloha č. 4). 

8) ZO schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

účetní závěrku obce  sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2019. Zastupitelstvo obce Dolní Újezd 

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 

220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2019 a 

inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2019 jsou součástí závěrečného účtu obce. 

9) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.4.2020 dle výkazu Fin 2-12 (včetně výdajů obce na 

krizová opatření související s pandemií koronaviru), výkazu zisku a ztrát a rozvahy  a  investování dočasně 

volných finančních prostředků.  

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. 5).  

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 rozpočtové opatření č.  4/2020/ZO_2 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2020 

(příloha č.6).  

13) ZO bere na vědomí informaci o vyplacených odměnách pro pracovníky s mládeží (viz Zásady). 

14) ZO bere na vědomí informaci o realizaci sportovního areálu Dolní Újezd. 

15) ZO bere na vědomí usnesení RO o výsledku konkurzního řízení na ředitele Základní školy a mateřské školy 

Dolní Újezd 

16) ZO neschvaluje žádost o zkrácení nočního klidu ze soboty 29.8.2020 na neděli 30.8.2020.  

17) ZO bere na vědomí informace o připravovaných investičních akcích  obce 

18) ZO bere na vědomí informaci o zrušení oslav 340. let od selského povstání na Litomyšlsku. 

19) ZO bere na vědomí informaci o rekonstrukci křižovatky Poříčí – Mladočov a uzavření silnice.   

20) ZO bere na vědomí informaci o činnosti obce a spolků v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu 

koronavirové nákazy. 

 


