
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov 

dne 8. 12. 2021 

 

Usnesení č. 1: 

ZOÚ schvaluje předložený program dne 8. 12. 2021 bez dalšího doplnění.  

 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Zapisovatel: Nikola Kněžourková 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu p. Špůra a p. Kaprase. 

 

pro     proti     zdržel se 

  4       0          2 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3: 

ZOÚ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2022, dle kterého bude hospodařit až do schválení rozpočtu 
na rok 2022. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4: 

ZOÚ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. Vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2022. Výše poplatku stanovena na 750,- Kč. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 5: 

ZOÚ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Úhlejov. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

jejího vyhlášení. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 



Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

Usnesení č. 6: 

ZOÚ schvaluje odkup svozových nádob na separovaný odpad dle přiložené kalkulace svozové 

společnosti Marius Pedersen a.s. v hodnotě 41.366,79 Kč bez DPH. Odkup bude realizován tak, aby 

bylo dokončeno účetní období a nádoby byly od 1.1.2022 v majetku obce. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0           

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 7: 

ZOÚ schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě č. 950982 o odvozu odpadu ze dne 19.12.2002. Dodatek se 

uzavírá s účinnosti od 1.1.2022. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

Usnesení č. 8: 

ZOÚ schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejneru na sběr a zpracování oděvů a 

textilu se společností TextilEco a.s.. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 9: 

ZOÚ zamítá žádost o poskytnutí finančního daru pro Spolek pro Dvorek na podporu údržby běžeckých 

tras na Královédvorsku. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 10: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč panu Martinu Pourovi na podporu 

obnovy technického objektu historické cihelny v obci Šárovcova Lhota. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

 



Usnesení č. 11: 

ZOÚ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na podporu obnovy knižního fondu 

Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 117D8210 – 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací, 

správce programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, termín podání žádosti do 17.12.2021, akce 

s názvem „Obnova místní komunikace 1c v obci Úhlejov“. 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu 

Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova – účel 1 Občanská vybavenost, veřejná 

prostranství a infrastruktura. Termín podání žádosti je do 31.01.2022 – akce s názvem „Rekonstrukce 

elektroinstalací v kulturním domě Úhlejov.“ 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 14: 

ZOÚ schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností DABONA s.r.o. na organizaci výběrového řízení 

k akci s názvem „Autobusová zastávka u obecního úřadu – I. etapa". 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          0 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 15: 

ZOÚ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 13 a 14 dle účetní přílohy. 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 

Usnesení č. 16: 

ZOÚ pověřuje starostku obce ke zveřejnění nabídky na pronájem obecního bytu od 1.2.2022 za 

následujících podmínek: 

- minimální výše nájemného 4.600,- Kč. 



- nájemní vztah je podmíněn zajištěním drobných údržbářských prací ve spojitosti s budovou 

obecního úřadu a bytových domů za úplatu. 

- žadatel doloží obci bezdlužnost 

pro     proti     zdržel se 

  6       0          6 

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

 

Usnesení vyhotoveno: 9.12.2021 

 

Okamžik připojení podpisu: 9. 12. 2021 

 

Zapsal: Nikola Kněžourková  -------------------------------------------------------------- 

 

Ověřovatelé: 

Petr Kapras    -------------------------------------------------------------- 

Petr Špůr    -------------------------------------------------------------- 

Starostka Šedivá Lenka   -------------------------------------------------------------- 


