Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2021
ze dne 11. 1. 2021
Přítomni: A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková
L. Jindrová
Ověřovatelé zápisu: V. Štich, P. Procházka
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 18.00 hod.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna podle § 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích na úřední desce Obce Újezd v souladu se zákonem nejméně po dobu 7 dní, a to od
4. 1. 2021 do 11. 1. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání je
usnášení schopné, neboť je přítomno všech sedm zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Darovací smlouva
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Závěr

Výše uvedený program byl schválen bez připomínek. Dále bylo rozhodnuto diskutovat
a rozhodovat o každé věci zvlášť, schválené rozhodování veřejným hlasováním.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 2 – Darovací smlouva
Starostka předložila návrh darovací smlouvy p. Janu Křížovi, trvale bytem Újezd 134 na
finanční dar ve výši 20 000,- Kč jako pomoc v tíživé životní situaci pro potřeby pozůstalých
dětí po pí. Martině Křížové viz příloha č. 1.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu viz příloha č. 1 - finanční dar ve výši
20 000,- Kč p. Janu Křížovi, Újezd 134 jako pomoc v tíživé životní situaci pro potřeby
pozůstalých dětí po pí. Martině Křížové viz příloha č. 1.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 1/2021
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2021 ve kterém je převedeno 20 000,- Kč
(finanční dar) na 6171 5492 z rezervy 6409 5901. Celkové výdaje ani příjmy se nemění.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 ve výši 0,- Kč. Celkové výdaje
ani příjmy se nemění. Použita rezerva.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.20 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 1. 2021
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: V. Štich, P. Procházka

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 11. 1. 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/1/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/1/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje darovací smlouvu viz příloha č. 1 - finanční dar ve výši 20 000,- Kč p. Janu Křížovi,
Újezd 134 jako v tíživé životní situaci pro potřeby pozůstalých dětí po pí. Martině Křížové viz
příloha č. 1.
Usnesení č. 3/1/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 ve výši 0,- Kč. Celkové výdaje ani příjmy se nemění.
Použita rezerva.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

