
Stránka 1 z 1  

  

 Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd konaného 

dne 09.09.2019 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 ZO č. 4/2019 ze dne 11.6.2019 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 12.6.2019 do 09.09.2019 včetně informace o 

rozpočtovém opatření  č. 6/2019/RO_4 provedeném Radou obce v období od minulého zasedání 

zastupitelstva obce  (příloha č. 1). 

6) ZO bere na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního  výboru v období od 12.6.2019 do 

09.09.2019.  (příloha č. 2 a 3). 

7) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.8.2019 dle výkazu Fin 2-12, výkazu zisku a ztrát a 

rozvahy  a  investování dočasně volných finančních prostředků.  

8) ZO schvaluje rozpočtové opatření č.  7/2019/ZO_3 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 

2019 (příloha č. 4).  

9) ZO schvaluje zvýšení příspěvku na provoz na rok 2019 zřízené p.o. Základní škola Dolní Újezd  o 

200.000,- Kč. 

10) ZO bere na vědomí tyto závěrečné účty za rok 2018 spolu se zprávami o výsledcích přezkoumání 

hospodaření těchto svazků: 

Dobrovolný svazek obcí  Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko  

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko 

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů 

11) ZO nesouhlasí s prodejem  pozemku p. č. 1449/61 ostatní plocha  - jiná plocha o výměře 1189 m2.  

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

13) ZO schvaluje úpravu (vypuštění bodu 3.) „Zásad pro zařazení do systému odměn pro pracovníky 

s mládeží v obci Dolní Újezd – nesportovci“ a „Zásad pro zařazení do systému odměn pro pracovníky 

s mládeží v obci Dolní Újezd – sportovci“. 

14) ZO bere na vědomí informaci o budoucí výstavbě linky na likvidaci odpadových pneumatik v areálu 

Českých radiokomunikací Pohodlí. 

15) ZO bere na vědomí informaci o průběhu rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení v obci. 

16) ZO bere na vědomí informaci o průběhu procesu sloučení základní a mateřské školy v Dolním Újezdě. 

17) ZO bere na vědomí informaci o podaných reklamacích na špatné povrchy po akci kanalizace Dolní 

Újezd II. etapa. 

18) ZO  bere na vědomí informaci o projektu „Rekonstrukce kanalizace Bořkov“ 

19) ZO bere na vědomí informace o výběru nového pracovníka obce. 

20) ZO bere na vědomí informaci o dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu základní školy 

21) ZO bere na vědomí informaci místostarosty o znečištěném vrtu pitné vody v Poličce 

22) ZO bere na vědomí informaci o výběru dodavatele elektřiny a plynu pro Obec. 

23) ZO bere na vědomí informaci o plánované rekonstrukci budovy obecního úřadu  

 

 

 

 

 


