Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Újezd u Chocně
konaného dne 29. 6. 2020 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Jednání vedl starosta obce Milan Fajfr (dále jako předsedající). Zasedání zastupitelstva jsou
veřejná.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Milan Fajfr, Martin Beneš, Dana Mánková, Miloš Kadrmas, Jan Kajzrlík
Omluveni: Petr Fuksa

1. Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Beneše a Jana Kajzrlíka, paní Danu
Mánkovou zapisovatelkou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Martina Beneše a Miloše Kadrmase a paní
Danu Mánkovou zapisovatelkou.
Výsledek hlasování: pro: 5

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2020 bylo schváleno
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. Nebyl vznesen
žádný návrh na doplnění programu, případně bude řešeno v bodě různé.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání:
Program:
1.
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.
Schválení programu
3.
Účetní uzávěrka – přezkum hospodaření obce
4.
Schválení 3. Zprávy územního plánu
5.
Vyhodnocení dendrologického průzkumu stromů na návsi
6.
Žádost o příspěvek – Oblastní charita Choceň
7.
Diskuse a závěr
Výsledek hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno
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3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu za rok 2019, toto bylo
projednáno a schváleno s výhradou.
Na základě auditu KÚ za rok 2019
zjištěn nedostatek – příjemce dotace ve stanoveném termínu do 15.2.2020 neodvedl vratku
nevyčerpaných státních prostředků ve výši 15 359 Kč na účet Pardubického kraje.
Vratka byla uhrazena na účet správce daně dne 20.3.2020.
Nebyly schváleny pracovněprávní vztahy mezi obcí a členy ZO
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 14. 06. 2019 do 29. 06. 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2019 s výhradou
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno

4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo předložené doklady k účetní závěrce sestavené k 31.12.2019.
Účetní závěrka byla schválena
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2019 bylo schváleno

5. Schválení 3. Zprávy územního plánu.
Zastupitelstvu obce byla předložena 3. zpráva o uplatňování Územního plánu obce Újezd u
Chocně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. zprávu o uplatnění Územního plánu Obce Újezd u Chocně.
Zpráva bude k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě Újezd u Chocně.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno.
6. Vyhodnocení dendrologického průzkumu stromů na návsi
Starosta obce seznámil s vyhodnocením dendrologického průzkumu stromů na návsi.
Stromy jsou v dobrém stavu, u některých je doporučen prořez větví. K odstranění je pouze
smrk prorůstající do lípy, kompletní zpráva k nahlédnutí na obecním úřadě Újezd u Chocně.
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7. Žádost o příspěvek – Oblastní charita Ústí nad Orlicí
ZO obdrželo žádost o poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Ústí nad Orlicí
Návrh usnesení:
Obecním zastupitelstvem byl schválen příspěvek pro Oblastní charitu ve výši 5000,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno.
8. Schválení pracovněprávních vztahů
Na základě přezkumu hospodaření je třeba schválit zastupitelstvem obce pracovněprávní vztah mezi obcí Újezd u Chocně a zastupitelem p. J.K.
Pracovně právní vztah spočíval v dovozu vody do bazénu.
Návrh usnesení:
Obecním zastupitelstvem byl schválen pracovněprávní vztah pro J.K
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 19/2020 bylo schváleno.
9. Diskuse a závěr
-

Skončil majetkový převod rybníku v Újezdu u Chocně z církve na obec, rybník se stal
majetkem obce.
Bylo oznámeno schválení dotace na provoz prodejny v obci ve výši 50% - 60 690,Kč.

Závěr:
Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude stanoven a včas oznámen obvyklým způsobem.
Zapsal:

Dana Mánková

………………………

Ověřovatelé zápisu:

Martin Beneš
Jan Kazrlík

………………………
………………………

Starosta obce:

Fajfr Milan

………………………

Vyvěšeno: 6.7.2020

Sejmuto:
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