
                       

             
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

pro obce   Úhlejov ,  Chroustov  a  osady Brodek  a  Růžovka 

číslo: 1.                    ročník: VI.                          duben  2012 
 

 

 
 

Přišlo jaro, slunce svítí, 

v zahradách je plno kvítí. 

Co to ptáci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají, 

malovaná vajíčka, 

co jim snesla slepička. 

 

       Přišlo jaro, pomalu se nám blíží Velikonoce a s nimi i nové číslo Úhlejovského 

zpravodaje.  Slunce vstoupilo do znamení berana a to je také neklamné znamení, že se 

přibližují největší oslavy jara  - velikonoce, které letos připadly na začátek 

dubna. Křesťané oslavují zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista. Ateisté vidí 

v nadcházejících svátcích hlavně jaro a počínající rozpuk přírody.  Ať už je Váš vztah 

k této době jakýkoliv, užijte si letošní velikonoční svátky a radujte se jak z jara, tak ze 

síly myšlenek vázajících se k této době. 

 

 
Výtah z jednání zastupitelstva  OÚ Úhlejov dne 16.12.2011 

Přítomni  :  sl. Šedivá, p. Šubr,  p. Jáklová, p. Černochová, p. Cermanová, p. Žďárská, p. Stránský 
Omluveni : 0    Nepřítomni : 0 
Byl schválen program jednání, zapisovatel a ověřovatel - Hlasování :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

- Starostka přivítala zastupitele a přečetla program zasedání rozšířený o bod č. 7 a 8. 



Požádala o jeho schválení hlasováním :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Poté navrhla zapisovatele p. Černochovou a jako ověřovatele p. Jáklová a p. Stránský.   
Hlasování :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
1)  Pozemek v katastálním území Chroustov p.č. 550/3 o výměře 403 m2 byl nabídnut v rámci veřejné nabídky k 
prodeje na podnět p. Reimanové, která o něj projevila zájem.  Žádný další zájemce se na obecním úřadě nepřihlásil. Obecní 
zastupitelstvo rozhodlo o prodeji tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2 p. Reimanové.                               
Hlasování   :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
P. Černochová oznámí tuto skutečnost p. Reimanové a dohodne další postup pro uzavření příslušných dokumentů. 
2) - p. Folprechtová požádalo o prodloužení smlouvy, která ji končí k 31.12.2011.  Vzhledem k tomu, že se jedná o 
bezproblémovou nájemnici, bude ji smlouva prodloužena na  období 1 roku.                                            
             Hlasování  : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
-  p. Stránský by chtěl přenechat obci na míru vyrobenou kuchyňskou linku se sporákem , jejíž pořizovací hodnota byla   
45 000,-. P. Stránský požaduje na tento komlet cenu 30 000,- Kč. Odkoupení tohoto vybavení bude zaneseno do měsíčního 
nájemného bytu, které se z částky 3420,- Kč zvedne na částku 3670,- Kč měsíčně. 
 Hlasování pro odkup kuchyňské linky se sporákem : pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

– přidělení obecního bytu č. 4 – přihlásily se dvě zájemkyně (matky s dětmi – samoživitelky). První 
žádost o obecní byt doručila Dita Štajerová a jako druhá Lenka Nováková. U p. Novákové bylo 
zjištěno, že v současné době u její osoby probíhá insolvenční řízení. Proto byla jako potencionální 
nájemnice navržena Dita Štajerová. 

 Hlasování pro Ditu Štajerovou : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
P. Dita Štajerová musí nejprve složit kauci ve výši třech měsíčních nájmů, což činí částku 11010,- Kč. Po složení této částky 
bude sepsána nájemní smlouva na období 6 měsíců. Složení kauce musí proběhnout do 1 měsíce od tohoto rozhodnutí, jinak 
obec osloví další zájemce. 

– p. Stránský seznámil přítomné s problémem narovnání smluv P. Nováka, p. Málkové a p. Kordy. 
        P. Novák má kromě nájemní smlouvy, kdy je možné navyšovat nájemné o inflaci, uzavřenou smlouvu    
o smlouvě budoucí – což bude nahrazeno dohodou o narovnání a předkupním právem. P. Málková a p. 
Korda mají nájemní smlouvu s navýšením o inflaci a dále dodatky týkající se zápočtu na opravu střechy. 
Toto bude nahrazeno dohodou o narovnání s předkupním právem. Ve všech smlouvách budou zohledněny 
započtené složené peníze. Dohody o narovnání by měly být od 1.1.2012. 

 Hlasování pro úpravu smluvních vztahů : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
– P. Stránský ještě informoval o poslání dopisu P. Svobodovi, kde žádá o předání nájemních prostor 

místního obchodu do 15.1.2012. Pokud tak neučiní, převezme si obec prostory do užívání sama. 
3) Proškolení členů inventarizační komise jmenované k provedené inventarizace k 31.12.2011.  
Členové inventarizační komise byli seznámeni s požadavky zákona o účetnictví na provádění inventarizace tak, aby byla 
zajištěna správnost a průkaznost účetnictví.   
Členové inventarizační komise byli podrobně seznámeni s vnitřní směrnicí 3/2011 o provedení inventarizace majetku a 
s vyhláškou č. 270/2010 o inventarizace majetku a závazků. 
Členové inventarizační komise byli seznámeni s metodami provádění fyzické a dokladové inventury jednotlivých druhů 
majetku a závazků. 
4) Starostka navrhuje podat žádost o dotaci na opravu křížků „U Josefa“ a Dolního mlýna. Zároveň je možné do dotace 
zahrnout opravu zvonu a pořízení elektronického zvonění v Úhlejovské kapličce. 
Hlasování pro podání dotace : pro 6, proti 1, zdržel se 0. 
Dále seznámila přítomné s předběžným jednáním s p. Veverkou. Je nutné nacenit opravu křížků. P. Veverka požaduje za 
zpracování studie částku 6000,- kč. P. Jáklová navrhla, že osloví p. Štěpánkovou ohledně cenové nabídky zdarma a p. 
Černochová osloví p. Knajfla. Pokud tito nebudou ochotni nabídku zpracovat starostka osloví p. Veverku. 
 Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
5) Starostka doporučila zastupitelům, aby se zaměřili na zjištění nedostatků v obci, které jsou nutné zohlednit v rámci 
sestavování rozpočtu pro rok 2012. P. Černochová připomněla, že plánované výdaje za opravy hasičských zbrojnic, za opravy 
cest, případně budování veřejného osvětlení na Chroustově, kdy se jedná i s dalšími nutnými výdaji,  již o dosti vysokou 
částku.                 
6) Byl doručen návrh na opravu oken a dveří v autobusové čekárně na Chroustově od p. Dufka z Třebihoště. Dle 
dohody bylo rozhodnuto o umístění plastových oken tmavé barvy, dřevěných palubkových dveří stejné barvy jako okna. Cena 
oken a dveří i s veškerou prací by neměla přesáhnout částku 20 000,- Kč. 
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
7)  Starostka předložila podklady na proplacení práce na úklidu větví po kácení topolů od p. Štajera – celková částka 
3760,-  Kč a p. Špůra za úklid větví po kácení dřevin v parku rodáků – celková částka 5000,- Kč. Tyto částky budou proplaceny 
na základy dohod o provedení práce. 
Hlasování  :  pro 4, proti 0, zdržel se 3. 

 

 

Výtah z jednání zastupitelstva OÚ Úhlejov dne 10.2.2012 



Přítomni  :  sl. Šedivá, p. Šubr, p. Černochová, p. Cermanová, p.Pajasová, p. Stránský  Omluveni :  p. Jáklová přijde 
z pracovních důvodů později 
Byl schválen program jednání, zapisovatel a ověřovatel - Hlasování :  pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Seznámení s činností starostky 
- Bylo provedeno ohodnocení 2 místních křížků, protože nebyly zařazeny v majetku obce a obec chtěla žádat o 

dotaci na jejich opravu. 
- Podílela se na inventarizaci majetku společně s členy inventarizační komise a p. účetní. 
- Zajistila nové obsazení volného bytu po p. Stránském. Nový nájemník p. Tomi má smlouvu na dobu půl roku, 

kauce byla složena na účet obce. 
- Vystavila vyúčtování dopravy vody, které jí předala p. Cermanová. 
- Připravuje novou nájemní smlouvu p. Šutové, které smlouva končí ke konci února. Tato nájemnice platí 

pravidelně a nejsou s ní žádné problémy, proto není důvod jí smlouvu neprodloužit. 
- P. Machek podal odvolání na Krajský úřad v Hradci Králové ohledně kácení stromů na Úhlejově. Kraj rozhodl o 

předání řešení celé záležitosti na Měú Hořice, obec bude k jednání přizvána. 
- Vypracovala návrh rozpočtu na rok 2012. 
- P. Málek předal písemnou reakci na řešení situace ohledně neplatnosti nájemních smluv. Všichni zastupitele se 

nejprve seznámí s celou záležitostí podrobně a na příštím zasedání se problém bude řešit a padne rozhodnutí. 
- Předala přítomným aktuální výpisy z bankovních účtů. 
- Na účet již začaly přicházet poplatky z rekreačních objektů a většina bude zaplacena. 

Nebezpečný odpad 2012 
Musí se rozhodnout, zda bude i nadále postupováno stejně jako v předchozích letech nebo zda obec zaplatí i 
likvidaci odpadu. Zastupitelé se dohodli, že i v letošním roce obec bude hradit náklady na čekací dobu na stanovišti 
a dopravné. Občané si uhradí náklady na likvidaci daného nebezpečného odpadu dle aktuálního ceníku. 
Hlasování :  pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

Pochod Rytíře Zbyhoně 
P. Šubr, p. Valentová a p. Valenta informovali zastupitele o přípravách na obnovení tradice pochodu Rytíře Zbyhoně. 
Jsou připraveny návrhy tras, diplomy, plakáty a razítka. Jsou také připraveny cenové nabídky od třech tiskáren. Na 
organizaci se podílejí p. Vrťátko, p. Valentová, p. Valenta, p. Špůrová a p. Špůr. Je žádáno o rozhodnutí, zda obec 
finančně podpoří obnovení této akce.  
Hlasování pro obnovení této akce a finanční záštitu : 
Hlasování :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Jsou také oslovováni sponzoři pro tuto akci. Obec je ochotna z rozpočtu podpořit obnovení akce částkou, která 
nepřesáhne 10.000,- Kč 
Hlasování pro finanční podporu :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Předplacené nájemné bytové jednotky 
P. Korda se zatím k celé situaci nevyjádřil. Bude úředně předvolán na 24.2.2012. P. Málek přinesl svou reakci na tuto 
situaci. Obec obsah dokumentu posoudí a dne 24.2.2012 rozhodne o dalším postupu. Manželé Novákovi se 
rozhodli, že chtějí navrátit zbývající předplacenou částku, která činí cca 460.000,- do 31.3.2012. Na nájemním účtu 
obce je v současné době 270.000,- Kč. Obec bude muset provést částečné zadotování nájemního účtu z běžného 
účtu obce. Poté bude postupně dotovaná částky navracena zpět. 
Hlasování pro převod potřebných finančních prostředků z účtu obce na nájemní účet pro navrácení 
předplaceného nájemného manželům Novákovým :        pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
P. Stránský připraví potřebné dokumenty a obec provede navrácení zbývající částky předplaceného nájemného 
manželům Novákovým. 
Hlasování :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Oprava autobusové čekárny na Chroustově 
Protože se p. Dufek v rámci poslední spolupráce neosvědčil, byl osloven další dodavatel a starostka předložila další 
nabídku.  P. Hruš předložil kompletní nabídku v celkové výši 14.250,- Kč. Tato nabídka je o 5.750,- Kč levnější než 
nabídka p. Dufka. Obec doufá, že spolupráce s tímto dodavatelem bude lepší.  
Hlasování pro vystavení objednávky p. Hrušovi :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vystavení a předání objednávky zajistí starostka. 

Dopravní značení hippostezka 
Byla doplněna trasa hippostezky. Návrh na označení je umístit dopravní značku na již stávající označení slepé ulice 
u hasičské zbrojnice na Úhlejově. Značka bude stát 1.500,- Kč. 
Hlasování pro zakoupení a umístění značky :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Objednávku a instalaci zajistí starostka. 

 
 
Návrh rozpočtu na rok 2012 

Starostka seznámila přítomné s navrhovanými rozpočtovými příjmy a navrhovanými rozpočtovými výdaji. Po 
celkové dohodě bude rozpočet zveřejněn a schválen na veřejném zasedání, které je plánováno ne 2.3.2012. 

Finanční ohodnocení p. Valentové (knihovnice) 



Doposud p. Valentová pobírala  v rámci dohody o provedení práce částku 1.100,- Kč za rok. Vzhledem k jejím 
rozsáhlým aktivitám a množství času, který věnuje práci pro obec bylo navrženo nové finanční ohodnocení, a to 
1.100,- Kč  čtvrtletně. 
Hlasování pro nové finanční ohodnocení :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
 

Výpis z jednání zastupitelstva   OÚ Úhlejov dne 24.2.2012 

Přítomni  :  sl. Šedivá, p. Šubr, p. Černochová, p. Cermanová, p.Pajasová, p. Stránský, p. Jáklová Omluveni :  0   Nepřítomni : 0 
Byl schválen program jednání,.zapisovatel a ověřovatel - Hlasování :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Stanovisko ohledně pronájmu obecního bytu p. Málkové 
 Starostka rozeslala všem přítomným zastupitelům reakci p. Málkové na problém ohledně neplatných nájemních smluv, aby 
se s problémem mohli podrobně seznámit. Protože jsou zde uvedeny zkreslená a zavádějící vyjádření považuje za důležité 
celou záležitost podrobně probrat a vysvětlit.  

- Podpisy třech zastupitelů nelze považovat za schválení nadpoloviční většinou zastupitelstva – zastupitelů bylo 7 a musel by 
být oficiální zápis ze zasedání. 

- Citování, že byly zjištěny závažné chyby v nájemních smlouvách je zavádějící. Jedná se pouze o konstatování auditorek, kdy 
bylo doporučeno přepracovat celkovou podobu nájemních smluv se všemi zákonnými parametry, kdy například v původních 
smlouvách byla výpovědní doba 1 měsíc, což není ze zákona možné. Právní rozbor této smlouvy nebyl učiněn, protože nebyl 
spatřován důvod pro jejich přezkoumání.  

- P. Málková měla původně složit celou částku, ale bylo složeno pouze 130.000,- Kč. Složení zbývající částky na byt neproběhlo 
a bylo přistoupeno k uzavření dodatku, kdy p. Málková začala platit snížené nájemné s ohledem na již složené peníze. 

- Požadovaná výměna balkónových dveří a oken nebylo nutná a šlo provést jen jejich údržbu, proto obec s výměnou 
nesouhlasila.  

- Plovoucí podlahy se vyměňovaly v bytech, kde byly zničené. Náklady nesli nájemníci nebo obec dle míry zavinění. Jednalo se 
celkem o tři byty. P. Málková byla první nájemnicí, tudíž zničení podlah je otázkou. Zda byly špatně udělané či došlo k zničení 
v rámci užívání. Chybou bylo, že se nikdo nebyl na dané podlahy podívat. Ale v rámci převzetí bytu žádná závada uváděna 
nebyla.  

- Na problém s neplatností smluv se přišlo v okamžiku, kdy p. Málková nesouhlasila s výpočtem navýšeného nájemného. 
Na základě daných skutečností zastupitelé požadují, předložení písemných povolení na úpravy provedené v bytě od  
p. Málkové i s fakturami na provedené práce, které chtějí v nové nájemní smlouvě zohlednit. Na jednání se dostavil p. Málek 
s plnou mocí k jednání od své manželky. P. Stránský seznámil podrobně p. Málka s právním rozporem dané věci. Placená 
částka představuje současně placení ceny bytu a nájemného a to nelze. Do týdne p. Málek doloží požadované dokumenty. 
Zastupitelstvo rozhodne 9.3.2012 o svém stanovisku.  
Stanovení programu veřejného zasedání  dne 2.3.2012 
Seznámení s činností starostky 

- Je objednán jarní svoz nebezpečného odpadu. 
- Je objednána značka na označení procházející hippostezky. 
- Byla předána objednávka p. Hrušovi na výměnu dveří a oken na autobusové čekárně na Chroustově.  
- Od 29.2.2012 do konce dubna je spuštěn příjem žádostí na zateplení a výměnu oken. Starostka informovala přítomné, že dne 

5.3. přijede Ing. Charvátová a p. projektantka Andělová k provedení kompletace dokumentů a bude neprodleně podána 
žádost o dotaci. 

- Byl problém se špatným spínačem u čerpadla vody pro bytové jednotky. Situace byla řešena p. Špůrem a poté p. Peterou 
z Třebihoště. Tento vadný spínač také vyhazoval jističe a nefungovala dočasně ČOV. Celý problém se podařilo urychleně 
vyřešit a domluveno pravidelné vyvezení ČOV od p. Noska z Rohoznice. 

- Již oficiálně existuje čp. 38 na Chroustově, kdy v rámci pozdního zadání do systému RUIAN p. Hejnou byl problém s 
přihlášením p. Černocha.  

- Byla aktualizována fotogalerie akcí obecního úřadu za rok 2011. Starostka vytvořila novou sekci v rámci přednášky Policie ČR. 
Jsou zde uvedeny preventivní rady a opatření, aby byly pro občany volně k dispozici, kdykoli by potřebovali nějakou radu. 

- Občané a chataři začali platit poplatky za odpady a psi. V rámci majitelů chat je zde problém s p. Šafářovou, která se 
k poplatkové povinnosti vůbec nehlásí a neplatí. Bude nutné řešit právní cestou. 
Souhrn financování roku 2011 
P. Černochová informovala přítomné zastupitele o účetní uzávěrce roku 2011. Koncové stavy na bankovních účtech umožní 
navrácení složené kauce manželů Novákových. Byly ještě dohodnuty konečné detaily ohledně rozpočtu na rok 2012. 
Plán činnosti kulturní komise 
P. Pajasová seznámila zastupitele s plánem činnosti kulturní komise na rok 2012. Dne 31.3.2012 je plánováno malování 
velikonočních vajíček.  Na srpen je plánováno zorganizování sjezdu rodáků. K tomu je nutné obstarat si materiály od  
p. Zdeňka Šedivého, bývalého  místostarosty, který se organizaci sjezdu rodáků aktivně věnoval. Dále je zamýšleno domluvit 
školení řidičů pro naše starší občany s p. Lejskem z Hořic. 
 
Oprava komunikací v obci 

- Oprava asfaltových cest v Brodku a Chroustově 
- Cesta k nemovitosti manželů Cermanových na Chroustově 
- Dokončení cesty od kapličky k p. Lacinové na Úhlejově 



- Cesta na Brodku okolo čísel popisných 24, 26, 40 v délce asi 50m. Je zde nutné vytyčit hranice pozemku. 
Starostka přednesla připomínku ohledně dezolátního stavu určitého úseku komunikace na Růžovka, který vznikl z důvodu 
značných výkyvů zimního počasí. Žádá o opravu hlubokých děr. 
Připomínky 
P. Pajasová přednesla stížnost na zimní údržbu v obci Chroustově. Jedná se především o špatné vyhrnování sněhu, nestažení 
rozmoklého sněhu a následné zmrznutí hlubokých kolejí, nahrnování sněhu na nemovitosti atd. Letos vzhledem ke končící 
zimě není nutné problém řešit, ale pro příští sezónu bude nutné oslovit někoho jiného.  
Starostka napomenula předsedkyni kontrolní činnosti p. Jáklovou za její nečinnost. Den 16.12.2011 proběhla kontrolní komise 
a do dnešního dne nebyl předložen zastupitelstvu zápis z této kontroly. Dále nedošlo k opravě prvního zápisu, který obsahoval 
nepřesné informace o kontrolovaných podkladech. P. Jáklová první zápis opravovat nebude, podle jejího vyjádření je v 
pořádku. 
Vzhledem k blížícímu se auditu dne 10.4.2012 starostka doporučuje kontrolní a finanční komisi provést ještě kontrolu během 
měsíce března. 

VÝPIS Z VEŘEJNÉHO   ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  OÚ  ÚHLEJOV KONANÉ  DNE  2. 3. 2012 

Přítomni: pí. Šedivá L., pí. Černochová Z., p. Stránský Z., pí. Jáklová M., pí. Pajasová J., pí. Cermanová L. 

Omluveni: p. Šubr P.  

Byl schválen program jednání,.zapisovatel a ověřovatel - Hlasování :  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

rozpočet pro rok 2012. 
        Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012 a s jeho jednotlivými položkami. Návrh 
rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce obce. Příjmy a výdaje rozpočtu se rovnají částce 1.803.400,- Kč. 
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které tvoří částku cca 1.200.000,- Kč. Dalšími rozpočtovými 
příjmy jsou: 

- poplatky za odpady 
- poplatky za psy 
- poplatky z ubytovací kapacity 
- správní poplatky 
- splátky půjček  
- neinvestiční transfery (dotace ze státního rozpočtu od Krajského úřadu HK) 
- pronájem pozemků 
- bytové hospodářství 
- svoz komunálního odpadu (známky a pytle) 
- využívání a zneškodnění komunálního odpadu (zpětné třídění EKO-KOM) 
- činnost místní správy 
- finanční výnosy (dividendy, úroky) 

Rozpočtové výdaje: 
- silnice 300.000,- (místní komunikace) 
- provoz veřejné silniční dopravy 19.930,- (dotovaný autobusový spoj v 17 hodin Miletín - Chroustov) 
- pitná voda 5.000,- (rozbory vody v obecních studních – bytovky a kulturní dům) 
- předškolní zařízení 26.000,- (příspěvek na školku) 
- základní školy 60.000,- (příspěvek na školní docházku) 
- školní a stravovací zařízení 17.000,- (příspěvek na školní jídelnu) 
- činnosti knihovnické 5.000,- (místní knihovna) 
- ostatní záležitosti kultury 50.000,- (plánovaný sjezd rodáků) 
- zachování a obnova kulturních památek (oprava zvonu v kapličce, zrestaurování křížků) 
- ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 11.700,- (gratulace místním občanům k jejich významným 

jubileím) 
- využití volného času dětí a mládeže 10.000,- (obnovení pochodu rytíře Zbyhoně) 
- bytové hospodářství 70.000,- (údržba bytových jednotek) 
- veřejné osvětlení 300.000,- (plánované změny a rozšíření veřejného osvětlení) 
- sběr a svoz nebezpečných odpadů 8.000,- (pravidelný jarní a podzimní svoz nebezpečných odpadů) 
- sběr a svoz komunálních odpadů 70.000,-  (svoz kontejnerů na tříděný odpad) 
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40.000,- (peče o obecní plochy, stromy) 
- zastupitelstva obcí 140.000,- (odměny zastupitelstva) 
- činnost místní zprávy 622.470,- (nákup drobného hmotného majetku, telekomunikace, pevná paliva, služby 

pošt, služby peněžních ústavů, právní služby, opravy a udržování, cestovné, programové vybavení, budovy a 
haly, pozemky, daňová povinnost) 

- obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25.000,- 
- pojištění funkčně nespecifikované 3.000,- 

      Poslední částí rozpočtu je dlouhodobé financování přijatých peněžních prostředků     v částce 80.000,- Kč. Jedná se o 
plánované splátky úvěru, který byl obci poskytnut na opravu střech na bytových jednotkách. 
Byl schválen schodkový rozpočet pro rok 2012 
Schválení:  pro 6   proti 0  zdržel se 0 



SEZNÁMENÍ S VÝDAJI ROKU 2011. 
Příjmy roku 2011 činily 1.711.543,- Kč. 
Výdaje roky 2011 činily 1.163.925,- Kč 
Zůstatek na bankovních účtech činil 601.274,23. Z toho na běžném účtu obce byla částka 203.743,89. Na tzv. 
nájemním účtu byla částka 287.360,38. Dále je zde částka na účtu obce v ČSOB bance ve výši 110.169,96. Tento 
účet byl již obcí zrušen, protože došlo k doplacení úvěru. 
Z těchto finančních prostředků bude obec vracet složené nájemné manželům Novákovým. Kdy v rámci neplatnosti 
smluv bude uzavřena dohoda o narovnání s vrácením těchto finančních prostředků a uzavřena běžná nájemní 
smlouva. Na tento problém přišel p. Stránský v rámci navyšování nájemného. 
Další výdaje:  
- opravy cest 237.494,- (oprava cest Brodek, Chroustov, Úhlejov Růžovka, chatová osada u Chroustova) 
- veřejná autobusová doprava 7.366,- (půlroční příspěvek na autobusový spoj Miletín – Chroustov v 17 hodin) 
- pitná voda 20.583,- (kompletní rozbory vody pro bytovky a kulturní dům) 
- předškolní zařízení 24.137,- (příspěvek školka) 
- základní školy 53.503,- (příspěvek na školní docházku) 
- školní a stravovací zařízení 15.568,- (příspěvek na školní jídelnu) 
- činnosti knihovnické 2.550,- (předplatné časopisů a provoz knihovny) 
- ostatní záležitosti kultury 16.342,- (dary k výročím občanů) 
- využití volného času dětí a mládeže 5.000,- (dětský den) 
- bytové hospodářství 53.117,- (výdaje na provoz bytových jednotek) 
- veřejné osvětlení 83.568,- (údržba veřejného osvětlení, elektrifikace kapličky) 
- svoz nebezpečného odpadu 4.222,- (nebezpečný odpad) 
- svoz komunálního odpadu 68.329,- (výdaje na kontejnery) 
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22.031,- (kácení stromů a výsadba) 
- zastupitelstvo obcí 132.443,- (odměny zastupitelů) 
- volby do zastupitelstva 14.471,- (jarní volby do zastupitelstva obce, obce dostala příspěvek od Krajského 

úřadu 15.000,-, kdy nevyčerpané prostředky vrátila) 
- činnost místní správy 363.999,- (dlouhodobý majetek 44.852 Kč, nákup materiálu 14.905 Kč, nákup ostatních 

služeb 137.211 Kč, služby telekomunikací 35.945 Kč, právní služby 51.600 Kč) 
- obecné příjmy a výdaje finančních operací 23.829,- 
- pojištění blíže nespecifikované 2.770,- 
- finanční vypořádání minulých let 11.388,- 

SEZNÁMENÍ S PŘIPRAVOVANOU ČINNOSTÍ OBECNÍHO ÚŘADU. 
Dotační tituly: 
- v prosinci byla podána žádost o dotaci v rámci POV na Krajský úřad v Hradci Králové na opravu hasičských 

zbrojnic na Úhlejově a Chroustově 
- v lednu byla podána žádost o dotaci taktéž na Krajský úřad v Hradci Králové na územní plán, který obec 

zpracovává 
- koncem ledna byla také podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu místních křížků 

(U Josefa na Růžovkách a U Horního Mlýna) a opravu zvonu v místní kapličce s možností pořízení i 
elektronického zvonění. Neznamená to, že by se automaticky přestalo zvonit ručně. Obec pouze využila 
možnosti získat finanční prostředky, kdy by tato technologie mohla přispět k získání dotace. 

- je vypsána výzva na zateplení veřejných budov a výměnu oken – v pondělí bude po schůzce s Ing. Charvátovou 
a p. Andělovou (projektantkou) žádost o dotaci podána.  

Další připravované akce: 
- opravy místních komunikací 
- úpravy veřejného osvětlení (přesun lampy veřejného osvětlení před kulturním domem, přidání lampy 

veřejného osvětlení na rozcestí u p. Lacinové čp. 44 v Úhlejově, v rámci elektrifikace Chroustova výměna lamp 
veřejného osvětlení dle situace) 

- v rámci budování nové lampy veřejného osvětlení k pí. Lacinové bude provedeno zatrubnění pro odvod 
dešťové vody a následně opravena komunikace. 

-  vyřešení stavu chodníků na Zavadilce, bude provedena jejich oprava. Likvidace není možná, protože dešťové 
zatrubnění je položeno mělce a muselo by se přeložit. Bude provedeno souběžně s opravou hasičárny nebo 
z vlastních zdrojů pokud obce dotaci nezíská. 

- základní opravy na bytových jednotkách, kdy je nutné vyřešit opadávající omítku, chybějící okapy na 
balkónech. 

V rámci dotačních titulů se může měnit rozpočet a samozřejmě i akce, které obec nakonec uskuteční. 
      
 
PLÁN ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE. 

S plánem činnosti seznámila přítomné předsedkyně kulturní komise pí. Pajasová. 
- bude se samozřejmě chodit gratulovat místním občanům k významným jubileum. V letošním roce máme 14 

občanů a 3 výročí svateb. 



- 31. 3. chceme uspořádat Malování velikonočních vajíček 
- v létě plánujeme školení řidičů, které by zaštítil p. Lejsek z hořické autoškoly 
- v druhé polovině měsíce srpna bychom rádi zorganizovali sjezd rodáků. Již jsme začali sčítat přibližný počet 

možných účastníků, konečné číslo se pohybovalo okolo 170 rodáků.  
- vánoční posezení s občany 

PLÁN ČINNOSTI KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ROZVOJE OBCE. 
P. Šubr není z pracovních důvodů přítomen, proto s činností této komise seznámí přítomné starostka. 

- dokončení úpravy parku rodáků 
- likvidace pařezů a náhradní výsadba po topolech 
- úprava pojezdové výšky lipové výsadby od kulturního domu do Brodku a kontrola lipové výsadby na 

Růžovkách 
- vyřezání stromů u sauny a požární nádrže 
- příprava podkladů na odpočinková místa v rámci dotačního titulu 
- spolupráce při organizaci pochodu rytíře Zbyhoně 
- pálení čarodějnic v Brodku 

PLÁN ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY. 
S plánem činnosti seznámila místní knihovnice pí. Valentová. 
Prezentace loňských akcí je zveřejněna v posledním zpravodaji a na internetu. Omluvila se za výluky ve fungování 
knihovny v rámci zimního období. Z důvodu dlouhotrvajících mrazů nebylo možné prostory knihovny vytopit. Okna i 
dveře netěsní a bylo zde velká zima. Prosí zástupce obecního úřadu, zda by bylo možné na příští zimní období 
provést zateplení těchto prostorů. Dále byl vznesen požadavek na zakoupení dvou počítačových stolů v rámci 
dovybavení místní knihovny. 
Připravované akce: 

- 24. 3. pokračování drátkování ve velikonočním stylu – na sále kulturního domu s rodinou Málkových 
- 7. 5. uctění památky padlých hrdinů u pomníku u Chroustova 
- 12. 5. pochod rytíře Zbyhoně (17. ročník, pochod je obnoven po 20-ti letech). Lidé rádi chodí na 

procházky, jsou zde různé stezky. Obecní úřad přislíbil částku 10.000,- Kč. Akci pomáhají organizovat: 
-  R. Vrťátko, J. a P. Špůrovi, D. a P. Valentovi, P. Šubr a samozřejmě jsou v rámci pomoci osloveni mnozí 

další. Celkem bude nápomocno celkem 15 – 20 lidí. Jsou zpracovány plány, trasy, mapy a pro obec 
připravujeme podrobnou finanční kalkulaci. 

- v srpnu – brodecká bojovka pro předškolní děti- na Brodku v lesích „pustých“, plnění úkolů a hledání 
pokladu. 

- na podzim – přednáška o panu Kulhánkovi – paní R. Hlušičková vydala knížku, která je v knihovně. 
- Mikulášská nadílka. 

Dále pro informaci je v časopise Pod Zvičinou zpracován článek od p. Valenty o ochotnickém divadle v Úhlejově. 
Připravujeme také historii kulturního domu v Úhlejově a to i k podkladům k získání dotace. Také je zpracovávána 
brožura Kamenný hrádek Šušpárek. Ještě připravujeme historii místní knihovny v Úhlejově. 

 

                         

                    

           V měsíci lednu až březnu oslavili tito občané našich obcí svá životní jubilea: 

           Houfková Hana    

           Černochová Zdenka    

            Šimková Marie   

     Kracík Jan   

     Cermanová Libuše   

           Fousková Jana    

                                  Valentová Daniela   

      

                            Přejeme Vám mnoho zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších let . 

                                                                                                                  Obecní zastupitelstvo 

 

 

  

 

 

 



Obecní úřad Úhlejov společně s komisí životního prostředí a Místní knihovnou zvou 

všechny přátelé turistiky, přírody 

a podzvičinské krajiny na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

17. ročník  - první po dvaceti  letech 

v sobotu dne  12. května 2012 
pěší trasy :  A – 7 km – (: možnost i s dětským kočárkem :)   B – 18 km 
                   C -  35 km   (: registrace do 8,30 hod. :)  -    běh  :  7 km – (:start běhu v 10,00 hod. :)                                                      
start a cíl :  před kulturním domem na Úhlejově    -    registrace :  7,30 – 10,00 hod. 
ukončení pochodu  : 17,00 hod.   -   startovné  :  dospělí 20,- Kč,  děti 10,- Kč                      
občerstvení : individuální a na trasách pochodu, drobné občerstvení  u  startu a cíle 
děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 let. 
informace :   tel : 603829810 – 732161545  -  e-mail: zbyhon@email.cz – www.pochodzbyhon.cz 

 

 

 

      
Drátkování a malování vajíček                         Velikonoční tvoření dne 30.3.2012 

dne 24.3.2012 

 

 

 

Historie pálení čarodějnic 

mailto:zbyhon@email.cz


         Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a 

dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví 

příchod jara. Na některých místech se staví májka.   Noc z 30. dubna na 1. května byla 

pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a 

skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Hlavním úkolem tohoto starého 

lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených 

místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. 

Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní 

moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, 

jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.    

Obecní úřad Úhlejov společně s komisí životního prostředí pořádá a 

srdečně zve všechny občany a  přátele našich obcí na 

     
    v podvečer  dne   30. dubna 2010   na  Brodku 

 

 

 

 
 

        

 Vážení spoluobčané, u příležitosti 67. výročí 

osvobození naší vlasti  od fašismu Vás zveme k uctění 

památky padlých spoluobčanů. 

        Krátká vzpomínka se koná  
 

 
 u pomníku  nad Brodkem  

                                               Místní knihovna Úhlejov 
 
 
 
 
Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov                                                        Schválila starostka  Obce Úhlejov                                    
Grafické a technické zpracování : Petr Valenta                                                                          Lenka Šedivá     
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