
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 3. 11. 2020   

 

Přítomni: Černoch Ivo, Kapras Petr, Kněžourková Nikola, Nosek Josef, Šedivá Lenka, Špůr 

Petr, Šubr Zdeněk  

Omluveni:  

Ověřování: Černoch Ivo, Špůr Petr 

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Směnná smlouva Klečková  

3) Dotace 

4) Zpracování účetnictví 

5) Zápisy ze zasedání zastupitelstva 

6) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Program zasedání byl doplněn o bod č. 5 – zápisy ze zasedání 

zastupitelstva.  

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 2  

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Ivo Černoch a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 5 – 0 – 2  

 

 

 



2) Směnná smlouva paní Klečková  

Záměr obce směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 16.9.202 do 

1.10.2020 dle předchozího schválení. V současné chvíli je hotov geometrický plán a je možné 

uzavřít směnou smlouvu. Konkrétně se jedná o směnu pozemků p. č. 456 v katastrálním území 

Úhlejov, který je ve vlastnictví obce Úhlejov, za nově vzniklý pozemek p. č. 409/2 ve vlastnictví 

paní Klečkové. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozdílné výměry pozemku je zde doplatek ze 

strany paní Klečkové, a to ve výši 9.720,- Kč. Doplatek bude uhrazen v hotovosti při podpisu 

směnné smlouvy. Obec uhradila geometrický plán. Paní Klečková uhradí poplatek za vklad do 

katastru nemovitostí. Touto směnou se vyřeší problém se stavbou na obecním pozemku.  

  

Hlasování o schválení směnné smlouvy mezi obcí Úhlejov a paní Pavlínou Klečkovou.  

  Hlasování: 7 – 0 – 0  

3) Dotace  

• Akce úprava míst na separovaný odpad je před dokončením. Jsou zde určité 

připomínky k podobě oplocení. Na Chroustově u hasičárny bude mimo 

původního tvaru oplocení do U přidána ještě jedna přední strana oplocení, tak 

aby byl pohledově zakrytý umístěný kontejner. Na jaře bude provedeno dle 

potřeby zakoupení travního semena a na místech kde bude třeba dojde 

k dotravnění po terénních úpravách. 

• Dotace na cestu na Růžovka – je ve fázi zpracování projektové dokumentace. 

Výše dotace se navýšila na 80 %.  

• Projekt na přesun autobusové zastávky je hotov. Do projektu byla 

dokalkulována lampa veřejného osvětlení s připojením přes sklepní prostory 

obecního úřadu a také doplnění zeleně za vykácené dřeviny. Cena dle 

projektové kalkulace stanovena na cca 1.000.000,- Kč. Obec může žádat o 

dotaci skrze MAS Podchlumí z IROP – program Bezpečnost dopravy. kdy 

95% finančních prostředků bude poskytnuto dotací a 5% financováno obcí. 

V této záležitosti byla oslovena paní Eva Nováková, která má zkušenosti se 

zpracováním studie proveditelnosti, podáním žádosti o dotaci a s celou toto 

agendou. Pouze nezajišťuje zpracování výběrového řízení, což u této akce 

obec zvládne sama. Cena dotační agendy je cca 70.000,- bez DPH. Úhradě je 

rozdělena na několik fází – první platba po podání žádosti o dotaci, druhá 

platba po přiznání dotace a podpisu rozhodnutí o přidělení dotace a třetí platba 

po realizaci a ukončení akce. Pokud chceme akci s dotační podporou 



realizovat je žádosti tuto spolupráci uzavřít, kdy máme kladné reference od 

Obce Rohoznice.  

 

Hlasování o uzavření příkazní smlouvy s paní Evou Novákovou.  

 Hlasování: 7 – 0 – 0  

4) Zpracování účetnictví  

Obec musí od ledna uzavřít spolupráci s novou účetní, protože osoba, která tyto služby obci 

poskytuje musí z osobních důvodů rozsah svého působení snížit. V záležitosti zpracování 

účetnictví jsou dvě nabídky. 

 První nabídka je od paní Karbanové, která poskytuje účetní služby na základě živnostenského 

oprávnění. Výše měsíční odměny je stanovena na cca 5.000 - 6.000,- Kč měsíčně. 

 Druhá nabídka je od paní Kukanová, která pracuje pro obec Tetín. Účetní službu by vykonávala 

v účetním softwaru, která má naše obec k dispozici na dohodu o provedení práce. Výše měsíční 

odměny je stanovena na 4.000,- Kč v hrubém na DPP. 

  

Paní Šedivá pouze zjistí u právní společnosti DAS právní náležitosti odpovědnosti a časového 

závazku při DPP. 

 

 Hlasování o tom, aby účetnictví obce od 1.1.2021 zpracovávala paní Kukanová.  

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

5) Zápisy ze zasedání zastupitelstva 

Před zasedáním zastupitelstva obdrží zastupitelé všechny důležité podklady dle možností 

starostky obce a účetní obce. Pokud dojde při pořizování zápisu k chybné formulaci, či uvedení 

nesprávné informace, budou všichni přítomní zastupitelé na tuto skutečnost upozornění ještě 

před podpisem zápisu zodpovědným osobami. 

 

 Zastupitelstvo obce bere tuto skutečnost na vědomí.  

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

   

6) Organizační záležitosti  

• Na Chroustově jsou na komunikace, která byla letos opravena směrem od hasičské 

zbrojnice do obce 2 výtluky. Oprava podléhá klasické dvouleté záruce. Na jaře se udělá 

prohlídka a podá se reklamace. 



• Zimní údržba - na Chroustově a na Růžovkách bude zimní údržbu realizovat pan Bureš. 

Pan Šubr s ním projde místa na Chroustově a nastaví jednoznačné podmínky, za kterých 

bude údržba realizována. Růžovka jsou jasná zde není třeba nic řešit, koordinovat 

vyhrnování se bude starostka obce. Na Úhlejově bude zimní údržbu realizovat pan 

Zvoníček. Starostka připraví DPP. Bude nutné vytáhnout radlici, která byla uložena 

v hasičské zbrojnici.  

• Paní Fojtíková bude oslovena, aby od nemovitosti odklidila automobilový vrak, neboť 

brání zimní údržbě.  

• Starostka obce dává na vědomí zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 6 a 7 dle 

účetní přílohy.  

• Panu Huszárovi končí k 31.12.2020 nájemní smlouva. V tuto chvíli má nedoplatek na 

nájemném ve výši cca 3.984,- Kč a nedoplatek vyúčtování dopravy vody ve výši 3.383,- 

Kč. Pan Huszár bude písemně obeznámen o tom, že smlouva nebude již prodloužena.  

Hlasování o neprodloužení nájemní smlouvy.  

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

• V rámci ukončení letošní údržby zeleně v obci, poslední fázi sekání zajišťoval p. Černoch. 

Dle přeloženého rozpisu vyplývá úhrada ve výši 5.000,- Kč. Pan Černoch vystaví obci 

Úhlejov fakturu na částku 5.000,- Kč.  

Hlasování o proplacení částky 5.000,- na sekání pozemku na Chroustově.  

 Hlasování: 4 – 0 – 3  

 

• Již delší dobu obec řeší nevyhovující služby v poskytování internetových služeb a mobilní 

sítě. Nyní je možnost přistoupit ke změně. V obci došlo k posílení rozvodny společností 

Cetin a obec by mohla sjednat kvalitní pevný internet. Starostka oslovila největší 

poskytovatele těchto služeb – O2, T-mobile a Vodafon. Jako nejlepší se zatím jeví nabídka 

společnosti T-mobile. V prvé řadě se ale třeba vypovědět stávající spolupráci.  

Hlasování o ukončení smlouvy o poskytování internetových služeb MKInet s.r.o. a 

dále Rámcové dohody od společnosti Telefónika O2.  

 Hlasování: 5 – 0 – 2  

 

• Pan Šplíchal žádá úpravu příjezdové cesty na svoje náklady. Pan Šubr se s panem Šplíchalem 

sejde, aby zjistil jeho představu. Následně bude vystaven dokument obsahující souhlas 



s navrhovanou úpravou cesty včetně formulace, kdy bude vše na náklady p. Šplíchala bez 

požadavku spoluúčasti obce Úhlejov.  

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili: Petr Špůr 

 

 

 

 

          Ivo Černoch 

          Svým podpisem zápis nepotvrdil. 

 

       , 


