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         Souhrn usnesení ze zasedání 13/2021  Zastupitelstva obce Dolní Újezd 

konaného dne 22.02.2021 v 18.00 hodin v jídelně Základní školy a mateřské 

školy 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 12/2020  ze dne 11.12.2020 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 12.12.2020 do 22.02.2021  (příloha č. 1) včetně 

rozpočtových opatřeních, které schválila Rada obce. 

6) ZO bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru od 12.12.2020 do 22.02.2021. Finanční výbor ve 

sledovaném období nezasedal  (příloha č. 2). 

7) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.12.2020 a investování dočasně volných finančních 

prostředků.  

8) 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. 3).  

9) 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. 3 a pověřuje starostu obce  podepsáním těchto smluv.   

10) ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. S/OM/4117/20/BP mezi Pardubickým krajem a Obcí Dolní 

Újezd na pozemky p. p. č. 2370/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. p. č. 2370/3 ostatní plocha – jiná 

plocha, p. p. č. 2370/4 ostatní plocha – jiná plocha, p. p. č. 2370/5 ostatní plocha – jiná plocha a p. p. č. 

2370/6 ostatní plocha – jiná plocha v obci Dolní Újezd, k. ú. Dolní Újezd u Litomyšle,. Jedná se o pozemek 

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

11) ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Morašice  a obcí Dolní Újezd na pozemek p. č. 2748 

ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1479 m2 v obci Dolní Újezd, k. ú. Dolní Újezd u Litomyšle. 

Jedná se pozemek pod komunikací na Václavkách. Náklady s vkladem hradí obec Dolní Újezd.  

12) ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 549  v obci Dolní Újezd. Pozemek zatížen věcným břemene přejezdu 

na pozemky nacházející se za tímto pozemkem.  

13) ZO neschvaluje prodej části  pozemku p. č. 382/3 v obci Dolní Újezd. V ÚPO je pozemek veden jako plocha 

veřejného prostranství – veřejné zeleně, na které není možno postavit kryté stání pro automobil. 

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

15) ZO projednalo maximální cenu pro výkup pozemků a stanovuje maximální výkupní cenu na 200 Kč/m2. 

16) ZO bere na vědomí info o postupném odstraňování kamenů z obecních pozemků podél komunikací ZO bere 

na vědomí informace starosty o realizaci kanalizace v Bořkově a Kolomažnici; o protipovodňové ochraně; 

zprávě o přezkumu  hospodaření; přechodu k jinému operátorovi mobilní sítě; očkování proti covid 19 a o 

emasopustu. 

 


