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Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd konaného
dne 14.12.2018 v 17.00 hodin ve společenské místnosti DPS
v Dolním Újezdě
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)

18)

ZO schválilo program jednání.
ZO schvaluje návrhovou komisi.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 31.10.2018
ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 01.11.2018 do 14.12.2018 (příloha č. 1).
ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru od 01.11.2018 do 14.12.2018
(příloha č. 2 a č. 3)
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Dolní Újezd č. 4/2018 o nočním klidu.
ZO schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálního odpadu na rok 2019 ve výši 600,- Kč na osobu.
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Dolní Újezd č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu na rok 2019.
ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2018 o místních poplatcích .
ZO schvaluje cenu stočného na rok 2019 v celkové výši 50,00 Kč/m3 vč. aktuální sazby DPH
ZO bere na vědomí cenu vodného na rok 2019, a to pro:
Dolní Újezd, Jiříkov a Václavky
35,00 Kč/m³ včetně DPH
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.11.2018 dle výkazu Fin 2-12, výhled plnění rozpočtu do
konce roku 2018 a investování dočasně volných finančních prostředků do podílových fondů finanční
skupiny České spořitelny.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018/ZO_6 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2018
(příloha č. 4).
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na provoz na rok 2018 zřízené p.o. Mateřská škola Dolní Újezd o 6.000,Kč.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč o.p.s. Újezd, IČ 27484416, se sídlem Dolní
Újezd 281 na financování výroby a instalaci sochy sv. Kryštofa. ZO schvaluje darovací smlouvu a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
ZO schvaluje předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že tyto změny provede RO v období
od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2018, a to výhradně podle příslušných ustanovení
zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2019 předloží RO ZO ke schválení zprávu o
provedených rozpočtových opatřeních.
ZO po projednání doplněného návrhu rozpočtu v třídění dle rozpočtové skladby ( příloha č. 5 ) schvaluje
rozpočet Obce Dolní Újezd na rok 2019 vč. rozpočtu sociálního fondu obce takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 55.100.800 Kč po konsolidací
další příjmy z financování
10. 240.000 Kč
Celkové zdroje:
65.340.800 Kč
běžné výdaje ve výši
29.984.700 Kč po konsolidaci,
kapitálové výdaje ve výši
17.035.000 Kč
splátky úvěru
2.580.700 Kč
další výdaje z financování
15.740.400 Kč
Celkové výdaje:
65.340.800 Kč
Rozpočet je schválen jako přebytkový. ZO zároveň stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí
být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu r. 2019 (v rámci paragrafů se změna v 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 323/2002 Sb. je v
kompetenci hlavní účetní obce.

19) ZO schvaluje závazné ukazatele, jimiž se budou povinně řídit
a) Rada obce:
- objem výdajů v rámci paragrafů schváleného rozpočtu
b) příspěvkové organizace zřízené obcí - výše příspěvku na provoz :
Mateřská škola Dolní Újezd:
409.500 Kč
Základní škola Dolní Újezd:
2.000.000 Kč
Základní umělecká škola Dolní Újezd: 100.000 Kč
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20) 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 2019 (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.
21) 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) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů
c) 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.
d) 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
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci rady obce na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření radou obce.
22) ZO schvaluje, že Obec Dolní Újezd v roce 2019 nebude provozovat vlastní hospodářskou činnost.
23) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2020– 2022 (příloha č. 6).
24) ZO schvaluje investování dočasně volných finančních prostředků obce z běžného účtu obce do podílových
fondů finanční skupiny České spořitelny, a.s. Reico Nemovitostní fond, Konzervativní mix FF, Sporoinvest,
Sporobond a dalších zajištěných produktů finančního trhu v celkové částce do 20 mil. Kč. Zastupitelstvo
obce schvaluje případné vzájemné výměny podílů těchto fondů, nákupy a prodeje v závislosti na vývoji
jejich hodnot a v závislosti na finančních potřebách obce a k realizaci pověřuje starostu obce.
25) ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 67.000 Kč Městu Litomyšl, IČ 00276944, se sídlem Bří Šťastných
1000, 570 20 Litomyšl, a uzavření darovací smlouvy CVP 2018 - Podpora projektu "Cestou vzájemného
porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl".
26) ZO bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd, které provedla kontrolní
skupina Krajského úřadu Pardubického kraje dne 9.11.2018. V rámci dílčího přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004Sb.
27) ZO schvaluje bezúplatný převod Protipovodňového systému Dolní Újezd od DSO Mikroregion Litomyšlsko
– Desinka, a to k 1.1.2019
28) ZO schvaluje nákup užitkového vozu na elektrický pohon a čerpání podpory dle rozhodnutí č. 11691821 o
poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP v rámci výzvy č. 21/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Národního programu životního prostředí. ZO schvaluje dofinancování nákupů užitkového
vozu z rozpočtu obce.
29) ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č.
1/2019/117D8210 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8219E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Žádost bude podána na poskytnutí dotace na rekonstrukci
záchodů v budově ZŠ.
30) ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č.
1/2019/117D8210 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora
obnovy místních komunikací.. Žádost bude podána na poskytnutí dotace na rekonstrukci mostu v místní
části „Praha“.
31) ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy Pardubického kraje - Podpora výstavby,
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a
organizací – program C1
32) ZO schvaluje Směrnici č. 1/2018 (ZO) k používání finančních prostředků ze sociálního fondu obce Dolní
Újezd platnou od 1.1.2019.
33) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení
věcného práva č. 28/18/HSYM-BP ze dne 13.8.2018. Smlouva schválena usnesení ZO 7/21/2018 dne
06.08.2018.
34) ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1005/1. V územním plánu je pozemek veden jako veřejné
prostranství.
35) ZO rozhodlo o pověření Martiny Macákové a Věry Fulíkové k přijímání prohlášení o uzavření manželství
dle § 11a odst. 1a) zákona 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších
předpisů.
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36) ZO schvaluje dle § 74 zákona 128/2000 Sb. navýšení odměny pro členy zastupitelstva oprávněné k příjímání
projevu vůle snoubenců o 200,- Kč/měsíc s účinností od 1.1.2019.
37) ZO odvolává z funkce člena finančního výboru Ing. Stanislava Hladíka a volí za člena výboru Lenku
Rejmanovu. Počet členů zůstává ve schválené výši 11 členů.
38) ZO vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a paní Martinou Macákovu. Jedná se
o Dohodu o provedení práce na celé funkční období, druh práce vydávání Obecních novin.
39) ZO schvaluje jako zástupce obce Dolní Újezd do Svazku obcí Vodovody Poličsko Ing. Stanislava Hladíka
40) ZO bere na vědomí informaci o složení inventarizačních komisí.
41) ZO bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019 - pondělí – 11.3.2019, 10.6.2019, 9.9.2019,
21.10.2019 a pátek 13.12.2019 v DPS.
42) ZO schvaluje záštitu folkového festivalu Újezdské babí léto na roky 2019 – 2022
43) ZO pověřuje RO zadáním vypracování studie na rekonstrukci obecního úřadu v č.p. 281.

