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         Usnesení ze zasedání 25/2022  Zastupitelstva obce Dolní Újezd 

konaného dne 19.9.2022 v 18.00 hodin ve společenské místnosti Domu 

s pečovatelskou službou  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 23/2022 ze dne 20.6.2022 a č. 24/2022 ze dne 11.8.2022  

5) ZO schvaluje zprávu o činnosti Rady obce za období od 21.6.2022 do 19.9.2022 vč. rozpočtového opatření 

7/2022/RO_3  (příloha č. 1). 

6) ZO bere na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru od 21.6.2022 do 19.9.2022 (příloha č. 

2 a č. 3).  

7) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022/ZO_5 a závazné ukazatele upraveného rozpočtu na rok 2022 

(příloha č. 4) 

8) ZO bere na vědomí zprávu o investování dočasně volných finančních prostředků, schvaluje obnovu 

vkladového účtu u České spořitelny (výše vkladu 15 mil. Kč) na další 3 měsíce a pověřuje starostu obce 

vyřízením potřebných náležitostí. 

9) ZO schvaluje prodej  pozemku p. č. 358/6 ostatní plocha – zeleň o výměře  181 m2 ****a**** – každému 

ideální polovinu.  Kupní cena 18.100,- Kč. ****a**** prodávají Obci Dolní Újezd pozemek p. č. 360/4 

zahrada o výměře 4 m2 a  pozemek p. č. 360/5 zahrada o výměře 6 m2. Kupní cenu 1.000,- Kč. Náklady 

s vkladem hradí kupující. 

10) ZO schvaluje prodej  pozemku p. č. 2630/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 100 m2  ****  za 

vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč a   pozemku p. č. .2630/2 ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 108 m2  **** za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.800,- Kč. Náklady 

s vkladem hradí kupující rovným dílem .  

11) ZO schvaluje prodej pozemků panu **** a  to pozemku p. č.  382/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o 

výměře 70 m²  a  pozemku p. č. 2630/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 46 m2 za vzájemně 

sjednanou kupní cenu 11.600,- Kč. **** pozemek p. č.  382/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

109 m²  a  pozemek p. č. 2630/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 14 m2 za vzájemně 

sjednanou kupní cenu 12.300,- Kč. ****a****, každému ideální polovinu, pozemek p. č. st. 311/4 zastavěná 

plocha o výměře 5 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu 500,- Kč.    Náklady s vkladem hradí kupující.  

12) ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 685/3 ****. Přes uvedený pozemek vede dešťová kanalizace, veřejné 

osvětlení a kabel v majetku ČEZ Distribuce a.s..  

13) ZO schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad Krajský úřad Pardubice o bezúplatný převod 

pozemku p. č. 1449/172 a části pozemku p. č. 1449/171. Žádost o bezúplatný převod bude podána podle 

podmínek Státního pozemkového úřadu ve Vyjádření k záměru stavby, naše č.j. OU DÚ/0790/2022, tj. po 

ukončení stavební činnosti akce „Regenerace sídliště Bořkov, Dolní Újezd“.   

Na zbylou část pozemku p. č. 1449/171 ZO schvaluje podání žádosti o úplatný převod.  

14) ZO bere na vědomí  závěrečný účet za rok 2021 spolu se zprávami o výsledcích přezkoumání hospodaření 

za rok 2021 Svazku obcí Vodovody Poličsko. 

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

 

 

 

  

 

   

 

 

 


