pro obce Úhlejov , Chroustov a osady Brodek a Růžovka
číslo: 2.
ročník: IV.
srpen 2010
Výpis z jednání Obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 16.6.2010 projednalo :

Prodej obecních pozemků – par.č. 16/2 a par.č. 14/1 v kat. území obce Úhlejov.
O odkup těchto pozemků se přihlásili následující zájemci :
Parc. č. 16/2 p. Machek Vl., p. Plecháč M., p. Lacinová a p. Kaprasová L.
Parc č. 14/1 - p. Machek Vl. a p. Rainová L.
Dle uzavřených smluv o pronájmu pozemku ( ze dne 30. 6. 2008, kdy smlouvy obsahují
předkupní právo) bylo konstatováno, že v případě, kdy se pronajímatel rozhodne pronajatý
pozemek v průběhu trvání této smlouvy prodat, zřizuje se pro nájemce předkupní právo
k pronajatému pozemku. Záměr obce pozemky pronajmout byl řádně zveřejněn na úřední
desce od 21. 12. 2007 do 21. 3. 2008 a smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 27. 6.
2008.
Na základě připomínek zájemců o tyto pozemky bylo rozhodnuto, že obecní zastupitelstvo
nechá prověřit správnost uzavřené smlouvy a prodej pozemků byl se souhlasem přítomných
přesunut na den 1. 7. 2010.
Připomínky k uzavřeným smlouvám :
-p. Lacinová – pozemek 16/2 není dle jejího názoru řádně udržován, a tudíž ani nebudil
dojem, že ho někdo má pronajatý. - p. Přibyl – stejný názor.
Bylo konstatováno, že Obec Úhlejov nemá zpracovanou vyhlášku o údržbě pozemků a
veškeré zeleně.
Odkup pozemků
Jedná se o přístupovou komunikaci z hlavní silnice Úhlejov – Třebihošť směrem do místní
části Brodek. Bylo zjištěno, že část této cesty vlastní MěÚ Miletín a další část p. Jákl z Lázní
Bělohradu. Městský úřad Miletín nabídl pozemek v ceně 25,- Kč/m2. Tato nabídka je brána
jako zcela adekvátní a obec s ní souhlasí.
Dále bylo jednáno s p. Jáklem, který požaduje cenu 60,- Kč/m2 jako jedinou variantu, na
kterou je ochoten přistoupit. Bylo rozhodnuto, že vzhledem k poměrně vysoké ceně bude obec
pokračovat v jednání s dosavadním majitelem a o koupi bude jednáno později.
Úvěr
Obecní zastupitelstvo navrhuje přijetí úvěru ve výši 300 000,- Kč a následně nutné zástavy.
Vzhledem k nutnosti provedení oprav zastupitelstvo úvěr i zástavu přijalo.
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Úvěr bude použit na nutné opravy :
a.) - Oprava poloviny střechy na budově čp. 62, oprava poloviny střechy na budově čp. 63 a
oprava nejkrajnějšího výklenku střechy na budově čp. 63. Náklady jsou stanoveny
cca 260 000,- Kč.
b.) - Sanační omítky v bytě č. 1 z důvodu vzlínání vlhkosti a plesnivění zdiva. Náklady
nestanoveny.
c.)- Oprava sádrokartonů v bytě č. 6 z důvodu zatékání porušenou střechou. Náklady
nestanoveny z důvodu nemožnosti odhadnout rozsah porušení předem.
Informace o dotacích v roce 2010
a) Přislíbena dotace ve výši 30 000,- Kč na opravu průčelí budovy u
hřiště ( sauny). Jedná se o finance uvolněné Lázeňským
mikroregionem.
b) Byla podána žádost na opravu vozovky, přístupové komunikace
v Brodku ve výši 500 000,- Kč. Hrazeno z EU. – nebylo vyhověno.
c) Úprava obecní zeleně – připraven projekt, v případě vypsání
podzimní výzvy bude obec podávat žádost o dotaci.
d) Zpracování nového územního plánu, které již zpracovává firma
Regio. Po prázdninách bude vypsána výzva Krajským úřadem a
podání žádosti zajistí starostka obce.
Dále v diskusi projednány otázky : úklid kapličky a dokončení její rekonstrukce,
(navrženo zpracování mříže a otevření v letních měsících) opětovného nepořádku
kolem kontejnerů na Chroustově, otočení turistického domku s mapou u kulturního
domu, dokončení opravy vozovky v Chroustově.
Na mimořádném zasedání Obecního zastupitelstva dne 23.6.2010
bylo
projednáno:
Pohledávka 35 000,- Kč
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí vyjádření Krajského soudu v Hradci Králové,
v rámci jednání o odvolání obce Úhlejov proti rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně. Krajský
soud potvrdil verdikt okresního soudu a žalobu obce zamítl. Dle názoru obecního
zastupitelstva nese vinu na vzniklou pohledávku celé předchozí vedení obce do roku 2006.
Bohužel v takovém rozsahu nelze škodu uplatňovat a proto obecní zastupitelstvo schválilo
odepsání částky 35 000,- Kč jako manko, které nelze na základě výše uvedených skutečností
vymáhat.
Hospodaření obce v roce 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r.
2009, včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za r. 2009 s výhradou a k nedostatkům
uvedeným ve zprávě přijalo opatření:
- evidence pohledávek bude prováděna měsíčně (vždy do 15. dne následujícího měsíce) a
to následovně :
- odpady a poplatky za psy, po termínu. Bude následovat kontrola všech dokladů,
výpisů atd. a na základě zjištěného stavu bude provedena urgence neplatičů.
- evidence plateb nájemného, bude vedena v tabulkovém provedení MS Excel, kde bude
zřejmé dodržování splatnosti a celkově plateb nájemného.
Účetní doklady proplácené v hotovosti z pokladny obce musí obsahovat tyto data :
- účel nákupu
- podpis osoby, která nákup provedla a obdržela finanční obnos
- podpis schvalující osoby za způsob a účel nákupu ( starosta, místostarosta)
- podpis pokladníka
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Dne 1.7.2010 Obecní zastupitelstvo jednalo o prodeji obecních pozemků :
Dne 16. 6. 2010 na veřejném zasedání bylo u bodu prodeje pozemků rozhodnuto o
provedení právní analýzy nájemních smluv na předmětné pozemky a rozhodnuto o konání
dalšího jednání v dnešním termínu. Shromáždili se zájemci o koupi předmětných pozemků.
Byla přednesena právní analýza, dle které jsou smlouvy naprosto v pořádku a předkupní
právo zde zakotvené je platné. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo respektovat smluvní
podmínky a tudíž předkupní právo osob, majících pozemky v pronájmu. Ostatním účastníkům
byla dána 15-ti denní lhůta pro podání odvolání, v případě že s postupem obecního úřadu
nesouhlasí.
Lenka Šedivá

V rámci zlepšení služeb a zásobování obyvatel naší obce začala od 3. srpna
2010 do obce Úhlejov zajíždět pojízdná prodejna firmy PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA
Jablonec nad Nisou pod vedením Renaty Luksové.
Termín :

úterý - 14,00 – 14,30 hod.
čtvrtek - 14,00 – 14,30 hod.
sobota - 14,00 – 14,30 hod.

Stanoviště : - před Kulturním domem na Úhlejově.
- u hřiště na Brodku
Prodejna nabízí : 4 druhy chleba, housky, rohlíky, celozrnné pečivo, 30 druhů
koláčů, zákusky, chlebíčky, uzenina, ovoce zelenina, mléčné výrobky, mouka,
cukr, sůl , pivo, několik druhů nealkoholických nápojů a drog. zboží. Potraviny
vždy čerstvé.
Zboží lze objednat i po telefonu 774 674 650 den předem: čerstvé maso,
drobné průmyslové zboží atd.
Pojízdná prodejna bude prodávat své zboží u hřiště v Brodku po ukončení
prodeje na Úhlejově.
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Jezdecké stezky v Královéhradeckém kraji - Občanské sdružení Jezdecké

stezky

Tak jako pěší turistika je řízena Klubem Českých turistů, vznikají i sdružení jezdeckých stezek. Cílem je
využívat možností budování vztahu kpřírodě za účelem poznání přírodních krás, která se nám cestováním na
koňském hřbetě poskytují. Za tímto účelem jsou proto budovány jezdecké stezky. Vytváří se zde nový druh
turistiky jménem AGROTURISTIKA, která se stává doménou vesnice za účelem rozvoje turistického ruchu
a obnovy venkova. Oživením venkova pak zaujme možnost podnikání vposkytování služeb. S rozvojem
jezdeckých stezek jsou budoványJEZDECKÉ STANICE, kde je možno podnikat ve službách ubytovacích,
stravovacích pro jezdce a jeho koně. Vtomto nechceme zaostat ani vKrálovehradeckém kraji. A jak
přibývá zájemců, kteří by rádi dali přednost trávit dovolenoudoma než v zahraničí, tak i turisté ze
zahraničí preferují ekologické formy turistiky, čímž jízda na koni bezesporu je. Proto aby se splnila
oboustranná touha, budou budovány vnašem kraji jezdecké stanice a vjejich okolí jezdecké stezky. Tyto
oblastní jezdecké stezky nabízí příležitost návštěvy historických památek a dalších zajímavostí kraje.
Projekt je zpracováván pro území třech turistických oblastí Hradecko, Krkonoše a Podkrkonoší a Kladské
pomezí, které se nacházejí vKrálovéhradeckém kraji.
Cílem tohoto projektu je nalézt cesty kpostupnému vytváření koňských stezek a budování nutné další
infrastruktury. Koňské stezky jsou navrhovány tak, aby došlo kpropojení všech turistických oblastí. Na jihu
se tak napojí na stezky Pardubického kraje, na sever
u pak na Krkonoše a další stezky vPolsku.
Krkonošská trasa:
Pro pokračování páteřní Jezdecké stezky zRanče LL Kovářov u Sečské přehrady se napojíme vobci Kříčeň
z Pardubického kraje, která vede vokolí Dobřenic a Roudnice do jezdecké stanice Kunčiceu Nechanic
/Josef Volf/. Z Kunčic vede stezka kolem Nechanic na Tůně, Mokrovousy, Mžany, Sovětice, Hněvčeves a
kolem Miletína do jezdecké stanice LIKAv Úhlejově / Kaprasovi /. Z Úhlejova kolem Zvičiny, Horní
Brusnice, Přehrada, Nemojov do jezdecké stanice Formanka ve Vítězné- Nové domy u Dvora Králové
n/Labem / Karel Hynek /, Bolkova u Rudníku a přes pohoří Krkonoš do Horních Albeřic , kde je turistický
přechod do Polska.Tím vzniká hlavní páteřní stezka zoblasti Horních Rakous napříč Českou republikou do
Polska a tam v budoucnu až k Baltickému moři do oblasti Sopot.
Značení:
Trasa již mám přiděleno číslo 103. Páteřní stezka bude značena čtvercem desetkrát deset centimetrů
s červeným terčem na bílém podkladě. Toto značení bude také používáno vturistických mapách. Současně
na těchto mapách budou značeny jezdecké stanice, možnosti stravování a ubytování,nebezpečná místa apod.
Na druhé straně mapy jsou značeny turisticky zajímavá místa , kontakty na veterináře, přepravce zvířat,
kováře a další informace.
Stezka Podzvičinský okruh
Trasa:
Vychází z Úhlejova z Jezdecké stanice LIKA směrem na Pecku do jezdecké stanice Farma Zvířat ve
Staré Pace /Žaneta Pfefrová /. Zde můžeme pokračovat do Českého ráje- napojením stezky (14 km) do
Českého Ráje končí na jezdecké stanici Pařezská Lhota /Alena Erbanová /. Okruh lze dokončit ze Staré
Paky Podlesím, Stupnou přes Borovnici a Borovničku do Nových Domů ve Vítězné /Karel Hynek/.
Značení
Označena modrým terčem na bílém podkladu o rozměrech 10x10 cm
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Autobusové spojení s našimi obcemi od 13.6.2010
Miletín – Brodek – Chroustov
- 7,02 hod.
- 9,14 hod. ( jen v út. a pá)
- 13,05 hod.
- 16,50 hod.

Chroustov – Brodek Miletín
-

7,12 hod.
9,23 hod.(jen v út. a pá.)
13,14 hod.
16,59 hod.

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 27.5.2010
a 28.5.2010 ve volebním okrsku Úhlejov.
Do volebního seznamu bylo zapsáno 112 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo 74 voličů,
kteří všichni odevzdali platný hlas. Volební účast je 66%.
- č. 4 - Věci veřejné ……………………………………………………………….. 8 hlasů
- č.6 - KSČM ……………………………………………………………………………16 hlasů
- č.9 - ČSSD ……………………………………………………………………………10 hlasů
- č.13 - Strana práv občanů ………………………………………………….. 3 hlasy
- č.15 - TOP 09 ………………………………………………………………………...19 hlasů
- č.20 - Strana zelených …………………………………………………………. 1 hlas
- č.24 - Dělnická strana soc. spraved. …………………………………. 3 hlasy
- č.26 - ODS ……………………………………………………………………………..14 hlasů

Informace pro občany :

Mezi časté příčiny požárů patří nevyhovující stav topidel a komínů. Ještě je čas před
topnou sezonou provést kontrolu komínových těles , vymetení a zkontrolování
technického stavu komínů .
Kontrolu a čištění komínů provede firma KOMINICTVÍ Ota Kvíz Miletín.
Telefon : 606595657 – 606595678.
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Obecní zastupitelstvo Obce Úhlejov zve všechny občany našich obcí na

Obecního úřadu Úhlejov které se koná v pátek dne 27. srpna 2010
od 17,00 hod. v sále Kulturního domu na Úhlejově.
Program : - 1) zahájení
- 2) zhodnocení činnosti a práce Obecního zastupitelstva Úhlejov v letech 2006-2010
- 3) plánované akce na příští období

- 4) odkup obecních pozemků
- 5) diskuze
- 6) závěr
Současně s veřejným zasedáním bude vystavena opona a kulisy ochotnického divadla Úhlejov

Opona ochotnického divadla na Úhlejově.
Paní starostka OÚ na Úhlejově s paní knihovnicí dali podnět ke zjištění stavu opony
ochotnického divadla na Úhlejově. Proč nevyužít blízkého Muzea ochotnického divadla
v Miletíně, kde by tato opona našla důstojné umístění. Nikdo z přítomných, kteří oponu
přemisťovali z půdy Kulturního domu na Úhlejově netušil v jakém stavu opona bude, ale
ani zub času v tomto případě nezafungoval. To co přítomní po rozvinutí uviděli, předčilo
naprosto očekávání. Rozvinulo se překrásné zachovalé dílo, které pro ochotníky nakreslil
pan Miloš Středa z Miletína a později z Hořic v roce 1924.
K historii divadla se vrátím v příštím zpravodaji, kdy do této doby zjistím další
podrobnosti. Pro zpracování historie ochotnického divadla na Úhlejově uvítáme zapůjčení
jakékoliv dokumentace včetně fotografií z činnosti ochotníků.
Ještě před zapůjčením opony a kulis do Muzea ochotnického divadla v Miletíně si tuto
oponu budete moci prohlédnout v pátek dne 27. srpna 2010
Daniela Valentová
knihovnice

foto : Petr Valenta 2010

Úhlejovský zpravodaj vydává Obecní úřad Úhlejov
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Schválila starostka Obce Úhlejov
Lenka Šedivá

