Stránka 1 z 2

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd konaného
dne 11.06.2019 v 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS
v Dolním Újezdě
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ZO schválilo program jednání.
ZO schvaluje návrhovou komisi.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 3/2019 ze dne 11.3.2019
ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 12.3.2019 do 11..6.2019 včetně informace o
rozpočtových opatřeních č. 2,3,4/2019/RO_1,2,3 provedených Radou obce v období od minulého
zasedání zastupitelstva obce (příloha č. 1).
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru v období od 12.3.2019 do 11.6.2019.
Kontrolní výbor nezasedal. (příloha č. 2).
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 2018 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje z 30.1.2019 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2018
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018, a to bez výhrad (příloha č. 3).
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 31.12.2018. 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 2018 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2018 jsou součástí závěrečného
účtu obce.
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.5.2019 dle výkazu Fin 2-12, výkazu zisku a ztrát a
rozvahy a investování dočasně volných finančních prostředků.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019/ZO_2 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok
2019 (příloha č. 4).
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na provoz na rok 2019 zřízené p.o. Mateřská škola Dolní Újezd o
178.200,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí částky ve výši 16.385,- Kč Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko –
Desinka jako spoluúčasti na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka –Dolní Újezd“
(celkový náklad akce je 51.000,- Kč, z toho 34.615,- Kč z prostředků Pardubického kraje - POV) a
smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 č. 1/2019 – financování akce „Úpravy veřejných prostranství
v regionu Desinka“.
ZO schválilo na základě žádosti č.j. OU DÚ/0317/2019 z 12.03.2019 poskytnutí neinvestiční
individuální dotace ve výši 6.000,- Kč Centru sociální pomoci města Litomyšl na provoz
poskytovaných sociálních služeb, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční
podpory č. 27/2019/ZO a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ZO rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku dle § 80 odst. 1a a odst. 1b zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích ve znění pozdějších
předpisů.
ZO schvaluje k 1.1.2020 sloučení příspěvkových organizací obce:
Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, IČ 75016737
Mateřská škola Dolní Újezd, okres Svitavy, IČ 75016818
s tím, že veškerý majetek ve výpůjčce svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola
Dolní Újezd, okres Svitavy bude svěřen k hospodaření formou výpůjčky nástupnické organizaci, kterou
je Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Práva a závazky včetně práv a
povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na tuto nástupnickou organizaci.
ZO schvaluje zřizovací listinu nástupnické organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd
ZO ruší k 31.12.2019 příspěvkovou organizaci Mateřská škola Dolní Újezd, okres Svitavy.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 414/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4 m2 a stavební p.
p. č. 256/3 zastavěná plocha o výměře 2 m2 ***** za cenu 180,- Kč + DPH 37,80 Kč, celková cena
217,80. Náklady s vkladem hradí kupující.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 576/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 89 m2 do
SJM ***. Kupní cenu 2670,- Kč + DPH 560, 70 celková cena 3230,70 Kč. *** pozemek p.č . 2318/3
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 14 m2 za cenu 420,- Kč + DPH 88,20 Kč, celková cena
508,20 Kč. ***a*** pozemek p. č. 2318/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 21 m2
(každému ideální jednu polovinu) za cenu 630,- Kč + DPH 132,30 Kč, Celková cena 762,30 Kč. ****
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pozemek p. č. 2318/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 5 m2 za cenu 150,- Kč + DPH
31,50 Kč, celková cena 181,50 Kč. Náklady s vkladem hradí kupující.
ZO nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 610/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 382 m2.
ZO souhlasí s prodejem pozemků do SJM ***.
Pozemek p. č. 610/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 94 m2, částí „b“ a „e“ oddělené z pozemku
p. č. 2316/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 33 m2 a části „c“ o výměře 43 m2 oddělené
z pozemku p. č. 2316/2 ostatní plocha – ostatní komunikace. Kupní cena 5 100,- Kč + DPH 1 071,- Kč,
celková cena 6 171,-- Kč. ZO souhlasí s odkupem pozemku p. č. 608/3 zahrada o výměře 32 m 2 za cenu
960,- Kč od manželů Nespěšných, bytem Dolní Újezd 163. Náklady s vkladem hradí manželé Nespěšní
a Obec Dolní Újezd rovným dílem.
ZO schvaluje na základě žádosti č.j OU DÚ/0583/2019 z 20.05.2019 poskytnutí neinvestiční
individuální dotace ve výši 10.000,- Kč T. J. Sokol Dolní Újezd na úhradu nákladů na organizaci
oslavy 60. let koupaliště v Dolním Újezdě, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory č. 29/2019/ZO a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ZO bere na vědomí informaci starosty o postupu prací firmou ČEZ montáže na akci „Dolní Újezd
rekonstrukce nn 1. etapa“ v místní části Přibiňoves, Zaves, Kabatoves.
ZO bere na vědomí informaci o odkanalizování části obce Kolomažnice.
ZO bere na vědomí informaci ing. Hladíka o pochvale od ČS a.s. o vzorném vedení finančního
hospodaření obce.
ZO bere na vědomí prezentaci Ing. Arch. Vojtěcha Bise o koncepci rozvoje centra obce v návaznosti na
projekt SFDI „Zvýšení bezpečnosti v obci“.
ZO bere na vědomí informaci o nepřehledné křižovatce Trojice – Vidlatá Seč a pověřuje RO řešením
bezpečnosti v této lokalitě.
ZO bere na vědomí informaci o výstavbě linky na likvidaci odpadových pneumatik v areálu Českých
radiokomunikací Pohodlí.

