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 Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd konaného 

dne 11.03.2019 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 č. 2/2019 ze dne 11.02.2019 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 12.2.2019 do 11.03.2019  (příloha č. 1). 

6) ZO bere na vědomí, zprávy finančního a kontrolního výboru za období od 12.02.2019 do 11.03.2019 

(příloha č. 2 a č. 3) 

7) ZO bere na vědomí hospodaření obce k 28.2.2019 dle výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12. 

8) ZO schvaluje rozpočtové opatření č.  1/2019/ZO_1 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2019 

(příloha č. 4).  

9) ZO bere na vědomí informaci o  investování dočasně volných finančních prostředků obce z běžného účtu 

obce do podílových fondů finanční skupiny České spořitelny. 

10) ZO schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce na spořicím účtu a na 

termínovaných vkladech, pověřuje RO (starostu) zajištěním zřízení spořicího účtu, uzavřením „Rámcové 

smlouvy o obchodování na finančním trhu“ (smlouva pro termínované vklady) u České spořitelny a.s. a dále 

zajištěním odprodání podílových listů ČS nemovitostního fondu a Konzervativního MixFF. 

11) 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).  

12) 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.    

13) ZO schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,- Kč na provozování koupaliště v letní 

sezóně 2019 subjektu, se kterým bude uzavřena smlouva o pronájmu koupaliště v Dolním Újezdě. ZO 

zároveň pověřuje radu obce schválením veřejné finanční podpory konkrétnímu žadateli a uzavřením  

veřejnoprávní smlouvy  o jejím poskytnutí.   

14) ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. S/OM/1340/16/BP mezi Pardubickým krajem a Obcí Dolní 

Újezd na pozemek p. č. 2314/41 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 164 m2. Jedná se o pozemek 

pod nově zbudovaným chodníkem. Náklady s vkladem hradí Obec Dolní Újezd. 

15) ZO souhlasí s odkupem pozemku p. č. st. 808 o výměře 259 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.p. 497 a pozemku p. č. 7/2 ostatní plocha o výměře 994 m2  za odhadní cenu 900.000,- Kč. 

Prodávající AVZO Dolní Újezd, v likvidaci se sídlem č.p. 340, 569 61 Dolní Újezd. Náklady s vkladem 

hradí Obec Dolní Újezd.  

16) ZO souhlasí s odkupem pozemku p. č. 742/16 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2 za cenu 

720,- Kč. Prodávající ******. Kupovaný pozemek se nachází pod nově zbudovaným chodníkem. Náklady 

s vkladem hradí  Obec Dolní Újezd. 

17) ZO souhlasí s rekonstrukcí stávající budovy obecního úřadu.  

18) ZO pověřuje kontrolní výbor ke kontrolám plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a ke kontrolám 

dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 119 

odst. 3  zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů)¨ 

19) ZO bere na vědomí informaci o schůzce týkajíce se koncepce  vhodného řešení intravilánu a extravilánu 

obce. 

20) ZO bere na vědomí informaci starosty o zahájení prací firmou ČEZ montáže na akci „Dolní Újezd 

rekonstrukce nn 1. etapa“ v místní části Přibiňoves – Zaves. 

 

 

              

 


