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  Souhrn usnesení ze zasedání 11/2020  Zastupitelstva obce Dolní Újezd 

konaného dne 21.9.2020 v 18.00 hodin v sokolovně 

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 10/2020  ze dne 22.06.2020 

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 23.06.2020 do 21.09.2020  (příloha č. 1).  

6) ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního  a kontrolního výboru od 23.06.2020 do 21.09.2020 

(příloha č. 2 a č. 3). 

7) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 20.9.2020 a o zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků.  

8) ZO schválilo  na základě žádosti č.j. OU DÚ/0679/2020  z 27.07.2020  poskytnutí  neinvestiční individuální 

dotace ve výši 20.000,- Kč zapsanému spolku Bílá Holubice mobilní hospicová péči z.s. na poskytování 

mobilní hospicové péče, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí finanční podpory  č. 

26/2020/ZO a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

9) ZO schválilo  na základě žádosti č.j. OU DÚ/0849/2020  z 17.09.2020  poskytnutí  neinvestiční individuální 

dotace ve výši 5.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory Sloupnice (příspěvková organizace) se 

sídlem Sloupnice na poskytování sociální pobytové služby pro občana z Dolního, schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí finanční podpory  č. 27/2020/ZO a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy. 

10) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020/ZO_4 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2020 

(příloha č. 4). 

11) ZO bere na vědomí tyto závěrečné účty za rok 2019 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 

12) ZO schvaluje prodej pozemku p. č.  2593/9  ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 15 m2, panu **** 

za cenu 450,- Kč +  DPH 94,50 Kč, celková cena 544,50 Kč Náklady s vkladem hradí kupující.  

13) ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 2612/4 ostatní plocha  - jiná plocha  o výměře 29 m2  za cenu 870,- Kč +  

DPH  182,70 Kč, celková cena  1.052,70,- Kč ****.  Náklady s vkladem hradí kupující.  

14) ZO schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku  p. č.  2593/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 87 m2  

****   za cenu 2.610,- Kč  + DPH 548,10 Kč, celková cena 3.158,10 Kč. Náklady s vkladem hradí kupující. 

15) ZO schvaluje prodej pozemku p. č.  2592/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 33 m2 **** za cenu 990,- 

Kč + DPH 207,90 Kč, celková cena 1.197,90 Kč.  ZO  schvaluje nákup pozemku p. č. 2314/35 ostatní 

plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2  a pozemku p. č. 2598/1 vodní plocha o výměře 108 m2 od  

****. Kupní cena 3.600,- Kč. Náklady s vkladem hradí Obec Dolní Újezd. 

16) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1449/61, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 1189 m2  na 

Českou republiku - Státní pozemkový úřad.   

17) ZO dává souhlas k prodeji ½  pozemku p. č. 1421/33 orná půda o výměře 886 m2 **** 

Předkupní právo c věcnými účinky pro Obec Dolní Újezd k prodávané polovině pozemku p. č. 1421/33 

zůstává zachováno (tzn. přechází na nového vlastníka¨) za podmínek uvedených v kupní smlouvě uzavřené 

dne 23.08.2017 mezi Obcí Dolní Újezd a**** 

V kupní smlouvě uzavřené mezi **** a **** bude uvedeno předkupní právo s věcnými účinky pro Obec 

Dolní Újezd. Datum trvání předkupního práva bude sjednáno nejpozději do 30 dnů od předložení oznámení 

o užívání stavby (rodinného domu) postaveném na pozemku, který je předmětem smlouvy, stavebnímu 

úřadu. Obec Dolní Újezd nejpozději do 30 dnů od předložení oznámení záměr započít s užíváním stavby 

stavebnímu úřadu, s potvrzením převzetí tímto úřadem, podá návrh na zahájení řízení o zániku předkupního 

práva s věcnými účinky katastru nemovitostí.  

Před vkladem kupní smlouvy do Katastru nemovitostí, Katastrální pracoviště Svitavy bude  kopie smlouvy 

předložena obci.   

18) ZO schvaluje zápisy do kroniky obce za rok 2019. 

19) ZO bere na vědomí informaci RO o vyplacených odměnách za I. pololetí roku 2020 pro pracovníky 

s mládeží podle „Zásad  pro zařazení do systému odměn pro  pracovníky s mládeží v obci Dolní Újezd“. 

20) ZO bere na vědomí informaci o možnosti zavedení čipových karet do sběrného dvora 

21) ZO bere na vědomí informaci o probíhajících akcích v obci 

22) ZO bere na vědomí informaci o provedené veřejnosprávní kontrole z IROP na akci Zvýšení kapacity 

Mateřské školy v Dolním Újezdě. 
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23) ZO bere na vědomí informaci o pravidelném dezinfikování objektů ve vlastnictví obce a občanské 

vybavenosti  + na žádost dezinfekce i v okolních obcích. Velké poděkování členům výjezdové jednotky 

Dolní Újezd. 

 


