pro obce Úhlejov , Chroustov a osady Brodek a Růžovka
číslo: 2.
ročník: II.
říjen 2008
Informace z jednání Obecního zastupitelstva.
Dne 27.6.2008 jednalo Obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání a projednalo :
1.) Nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Úhlejov – p.p. 259/1 – p.p. 16/2 – paní
Libuše Kaprasová a p.p. 14/1 – p.Rainová Pronájem stanoven na dobu 5 let .
Smlouvy o pronájmu budou vypracovány a podepsány do 15.7.2008.
2.) Na veřejném zasedání projednána otázka prodeje akcií obce . Odkup akcií
České spořitelny (200 akcií) – nabídka f. CYRRUS Brno = 500,-Kč/1 akcii tj.
100.000,- Kč. Starostka obce zjistí postup případného prodeje na Mě.úřadě v
Hořicích. O případném prodeji bude dále jednáno.
3.) Projednány odměny obecních zastupitelů a starostka obce seznámila
přítomné s výši odměn zastupitelů : starostka Šedivá Lenka = 1.583,- Kč,
místostarosta Šedivý Zdeněk = 1.267,- Kč, Špůr Petr = 1.077,- Kč, pokladní
Špůrová Jana = 792,- Kč a další zastupitelé po 317,- Kč.
4.) Dotace Lázeňského mikroregionu. Na jednání byl schválen příspěvek
Lázeňskému mikroregionu ve výši 9.600,- Kč. Pro obec Úhlejov byla
přidělena dotace ve výši 22.400,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity
na úpravu prostranství v zadní části Kulturního domu pro nové stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad a pro úpravu prostranství pro tříděný odpad
v obci Chroustov. Realizaci se stavebními firmami projedná místostarosta
Zdeněk Šedivý.
5.) Starostka obce Lenka Šedivá podala informaci o výsledku kontrolního auditu
práce Obecního zastupitelstva a ze zápisu přečetla hlavně závady a
nedostatky, které byly při auditu zjištěny. Zjištěné závady budou odstraněny a
v průběhu roku 2008 proběhne kontrola odstranění závad. Dále poděkovala
nové pokladní Obce Úhlejov Janě Špůrové za velmi dobře vedenou pokladní
knihu. Upozornila předsedu finanční komise na nutnost provádění
pravidelných kontrol hospodaření obce a z těchto pořizovat zápisy.
.

6.)

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2007, včetně zprávy o
výsledku hospodaření . Dále schválilo směrnici pro oběh účetních dokladů a
zabezpečení vnitřního kontrolního systému dle § 25
zákona č. 320/2001 Sb.
Ke zjištěným nedostatkům z kontrolního auditu hospodaření obce za rok 2007 přijalo
Obecní zastupitelstvo opatření:
a.) Zastupitelstvo obce se bude scházet na veřejném zasedání plně v souladu s § 92/1
zákona o obcích tj. dle potřeby – nejméně však 1x za 3 měsíce.
b.) Rozpočtový výhled na léta 2009-2011 bude sestaven v termínu do 30.11.2008
c.) Odměny členům zastupitelstva budou stanoveny v souladu s příslušným nařízením
Vlády ČR
d.) Inventarizace za rok 2008 bude provedena plně v souladu s § 29 zákona o účetnictví
včetně účetních záznamů a dořešení vlastnických vztahů na st. p. 67 a 71
e.) - stav účtu 236 – řádné doložení stavu účtu bude provedeno po dokončení likvidace
kampeličky. Ani přes dotazy u ČNB se nepodařilo navázat spojení se správcem
konkurz. podstaty, který byl určen k likvidaci kampeličky.
- pohledávka ve výši 35.000,- Kč způsobená v květnu 2006 – její vymáhání ,
popřípadě odpis je řešen s právníkem obce.
7.) Diskuze :
- p. Novák – urguje odvodnění bytovek, na což starostka obce odpověděla, že
odvodnění bude provedeno až po přeložce kabelu f. Telecom
- p. Valenta – dotaz na zakoupení televizního přijímače, který by byl využíván též pro
Místní lidovou knihovnu.
- p. Šedivý – podal připomínku k uvažovanému „sjezdu rodáků“ v roce 2009- bude
určen tříčlenný výbor k posouzení této akce.
- p. Šedivá – starostka obce poděkovala všem občanům za třídění odpadů a sděluje ,
že se to naší obci vyplácí. Patříme mezi nejlepší obce v hořickém regionu. Pro Vaši
informaci : Odměny z Ekonomu za třídění odpadu činily : 1.Q. – 4.089.- Kč a 2.Q. –
6.188,- Kč.
Další informace z práce Obecního zastupitelstva :
- Nezodpovědní občané způsobili , že jsme byli nuceni na náklady obce ve výši částky
téměř 30.000,- Kč odstranit černou skládku různého odpadu která nejen hyzdila , ale i
ohrožovala životní prostředí v katastru obce Chroustov . Mrzí nás, že se do likvidace této
černé skládky nezapojili především aktéři , kteří tuto skládku založili a doplňovali.
Oslovujeme tímto naše občany žijící , ale i ty , kteří dočasně žijí v našich obcích !!! Chraňme
naše životní prostředí, nežijeme zde sami, jsou zde i naše děti a vnoučata.
- Na základě žádosti manželů Munzarových ml. musí Obecní úřad Úhlejov odstranit lampu
veřejného osvětlení . Tato lampa zde byla instalována v roce 1993 . V současné době si
rodina Munzarova nepřeje její umístění na svém soukromém pozemku.
- Ještě před zimní sezonou se podařilo opravit narušený povrch cesty mezi Kulturním
domem a Brodkem . Oprava spočívala v zalití popraskaného středu cesty asfaltem. Dále se
podařilo opravit tu nejhorší část hlavní přístupové komunikace do Brodku. Ostatní části této
komunikace budou opravovány průběžně podle finančních, ale i materiálních možností .
Děkujeme všem zúčastněným. Viz. foto.

Místostarosta Zdeněk Šedivý

Zpráva z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva ze dne 26.9.2008
1.) Na jednání byla podána informace o ukončení nájemního vztahu paní
Meluchové k obecnímu bytu . Nájemní vztah skončil dne 30.9.2008.
2.) Dále na jednání starostka obce Lenka Šedivá informovala o uvolnění finanční
částky 5.000,- Kč na mimořádné odměny pro ty občany obce, kteří se výrazně
zapojují do dění v obci, údržbě životního prostředí a technické vybavenosti
obce.
3.) Paní starostka seznámila přítomné s přípravou voleb do Krajského
zastupitelstva, které se budou konat v prostorách Kulturního domu na
Úhlejově dne 17. října od 14,00 do 22,00 hod, a 18. října 2008 od 8,00
do14,00 hod.
Předseda volební komise : pan Jaroslav Houfek, zapisovatel : Josef Šedivý,
členové : paní Vlasta Jáklová, Marcela Jáklová, Blanka Šedivá, Jana Špůrová.
Starostka obce zve všechny občany k účasti ve volbách.
4.) V diskuzi informovala paní starostka o vybudování sběrných míst na tříděný
odpad v jednotlivých částech obce ( kulturní dům, Úhlejov, Brodek a
Chroustov), předpokládaný termín – říjen 2008.
Místostarosta: Zdeněk Šedivý

Krupobití:
Dne 25.června 2008 jsme dle našich nejstarších spoluobčanů zažili krupobití
jehož intenzita byla nevídaná. Během několika minut kroupy velikosti téměř čtyř
centimetrů zničily veškerou úrodu v zahrádkách a na polích, rozbily skla skleníků,
vážně poničily stromy a keře, poškodily střechy a fasády domů. 25. červen 2008 se
stal černým dnem naší obce. Velmi pomalu se příroda s touto kalamitou
vypořádávala.
V důsledku obrovského přívalu vody od Chroustova lesní cestou tzv. Pustejma do
Brodku byla zanášena nejen kanalizace, ale i místní komunikace.V minulosti pan
Šubr udržoval na této lesní cestě svody, které odváděly dešťovou vodu mimo
cestu.Obecní úřad v letošním roce po zkušenosti s přívalovými dešti tyto svody
obnovil. V současné době je jejich přejíždění možná trochu krkolomné , ale časem
voda jejich hloubku upraví.
Rekonstrukce dveří u kapličky na Úhlejově
Všichni, kdo chodíme na procházky přes Úhlejov na Růžovka jsme si všimli
nových krásných dveří u kapličky. Protože to nejsou dveře ledajaké, musely být
předány do rukou odborníka. Restaurování takovýchto dveří není vůbec levná
záležitost. Odborný znalec tuto práci ohodnotil na 22.000,- Kč. Restaurátor pan
Lukáš Přibyl , občan Úhlejova se této práce ujal. Odbornou práci provedl bez nároku
na odměnu. Obecní úřad uhradil pouze materiál v hodnotě 2.000,- Kč.
Tímto chceme vyjádřit panu Přibylovi poděkování.
Třešňovka nad Úhlejovem.
Jedním z malebných míst v regionu našich obcí je cesta,která spojuje osadu
Růžovka s Úhlejovem . Růžovky- někdy se také říkalo Hrůzovky napovídá, že
povětrnostní podmínky zde bývají skutečně někdy hrůzné. V důsledku toho, výsadba
stromů podél cesty často podléhá špatným povětrnostním podmínkám. Tyto stromy
bývají jediným ukazatelem, kudy v zimě vede cesta . I z těchto důvodů byla
dosázená tzv. Třešňovka nad Úhlejovem. Na této výsadbě se podíleli:
Jáklová Marcela, Lenka Šedivá, David Borovec a Petr Kapras.
Děkujeme.

Knihovna informuje
Milí čtenáři a přátelé knihovny, zveme Vás dne 9.října 2008 tj. vyjímečně ve
čtvrtek od 18,00 hod. do 20,00 hod. do knihovny. Budeme mít 150 nových knížek
pro děti i dospělé. Tímto se zároveň obracíme na všechny, kteří máte doma
zapůjčené knížky o jejich vrácení. Pravidelně se budeme scházet opět v pátek a to
od 18,00 hod. do 20,00 hod. Zveme všechny občany našich obcí , postrádáme
trochu i Vás z Chroustova. Nejen, že si prohlédnete náš knižní fond , ale i posedíme
u čajíčka nebo kávy se svými spoluobčany. Seznámíte se s fotodokumentací
jednotlivých akcí, uváděných ve zpravodaji pro naše obce. Pro informaci, máme již
30 čtenářů, scházíme se téměř pravidelně a přijde nás vč. dětí vždy nejméně deset.
Knihovnice : Daniela Valentová

A takto jsme pracovali na opravě veřejné komunikace v Brodku dne 29. srpna 2008

Úhlejovští borci
Okrsková soutěž hasičských sborů na Úhlejově dne 10.5.2008 . Úhlejovské družstvo
se v soutěži umístilo na krásném 3. místě.

Certifikát - Zelená obec
Obec Úhlejov je zapojena do unikátního projektu
„Zelená obec „ . V rámci tohoto projektu poskytuje
svým občanům možnost zbavit se vysloužilých
elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím
výrazně přispět k ochraně životního prostředí. Obec

Úhlejov

je tímto oprávněná používat logo

“ Zelená obec „

Sběrný box – kontejner je přístupný vždy v úřední dny na chodbě
Obecního úřadu Úhlejov – pátek 18,00 – 20,00 hod.

U příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádal Klub žen na Úhlejově společně
s myslivci z okolí Dětský den dne 28.6.2008 v krásném prostředí „U Korejše“
Borek-Podemladí

Další fotodokumentace z prováděných akcí jsou v příloze zpravodaje k nahlédnutí v Místní
lidové knihovně Úhlejov.

Vánoční výstava
V rámci pořádání 1. Vánoční výstavy, bychom Vás rádi požádali o zapůjčení
dekorací (saně, lyže, betlémy) a výrobků nebo receptů na přípravu pečiva a jiných
vánočních zvyků.
Termín konání výstavy je stanoven na 1. a 2. adventní neděli (28.-30.11. a 5.-7.12).
Bližší informace u Marcely Jáklové,Brodek 24.
Děkujeme.
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Schválilo Zastupitelstvo Obce Úhlejov
starostka obce : Lenka Šedivá

