
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 1. 12. 2020   

 

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

Zdeněk  

Omluveni: Nosek Josef  

Ověřování: Kapras Petr, Špůr Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Rozpočtové provizorium 2021 

3) Rozpočtové opatření č. 8 

4) Dotace  

5) Partnerská smlouva  

6) Darovací smlouva 

7) 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 - Partnerská smlouva a bod č. 6 

– Darovací smlouva. 

 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 5 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Petr Kapras a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 4 – 0 – 2  

 



2) Rozpočtové provizorium 2021 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2021, dle kterého bude 

obec Úhlejov zajišťovat chod nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce Úhlejov pro 

rok 2021. V období rozpočtového provizoria: 

1. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž 

dbá na hospodárnost a efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků. 

2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Hlasování o schválení rozpočtového provizoria.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

3) Rozpočtové opatření č. 8  

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 dle účetní přílohy. 

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

4) Dotace  

A) Dotace na opravu komunikace na Růžovka  

Jedná se o opravu komunikace spojující Úhlejov a místní část Růžovka. V současné chvíli je 

to polní cesta, která nemá pevný základ. Délka cesty je cca 1,6 km.  

Celková cena projektu je vyčíslena na částku cca 7.000.000,-, kdy 80% této částky je možné 

financovat z dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (5.600.000,-) a 20% z výše uvedené 

částky hradí obec Úhlejov ze svého rozpočtu (1.400.000,-).  

U projektu je žádoucí projednat a doplnit tyto položky:  

• Více specifikovat zátěž komunikace (tonáž vozidel), pro která bude komunikace 

určena,  

• Alespoň 3 odpočívadla – místa, pro bezpečné vyhýbání vozidel.  

• Napojení nemovitostí (sjezdů) v místní části Růžovka.  

• Zpevněné prostranství u nemovitosti čp. 34 – točna pro svozová vozidla popelářů.  

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 2021 (117D8210A Podpora obnovy místních komunikací), v 

celkové hodnotě cca 7.000.000,- Kč.  



 Hlasování: 6 – 0 – 0  

Starostka obce požádala zastupitelstvo o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností 

ARTENDRs.r.o. na zpracování výběrového řízení vzhledem k objemu této akce. Výběrové řízení 

stanoveno v částce 36.300,- Kč. Zastupitelstvo požaduje před podpisem smlouvy nechat 

zkontrolovat společností DAS, zda je dodatek formálně v pořádku, aby měla obec veškeré záruky.  

  

Hlasování o uzavření Dodatku č. 1 se společností ARTENDR s.r.o..  

  Hlasování: 5 – 0 – 1  

 

 

B) Autobusová zastávka 

Příkazní smlouva je podepsána. Paní Nováková začne zpracovávat studii proveditelnosti a 

připravovat podání dotace. Řízení o stavebním povolení běží. Vypsání dotačního titulu se 

posunulo na konec ledna 2021. Realizace tedy připadá v úvahu až v roce 2022.  

 

C) Dotace na opravu a obnovu drobných sakrárních památek 

Ministerstvo zemědělství ČR vypisuje dotace na sakrální památky pro rok 2021. V tuto chvíli 

by se řešila renovace kapličky (odvodnění, oprava fasády a reliéfu), kterou máme již 

připravenou od minule a drobná oprava křížku u svatého Josefa na Růžovkách. Pokud by se 

toto realizovalo, budou všechny památky v obci opravené. Výše dotace je 70% a 30% je 

spoluúčast obce. Akce bude dotahovat maximálně 200.000,- Kč. 

  

Hlasování o schválení podání žádosti o dotaci na obnovu drobných sakrárních památek do 

dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR s částkou do 200.000,- Kč. 

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

5) Partnerská smlouva  

Jedná se o spolupráci sousedících obcí Tetín, Červená Třemešná, Borek, Vřesník. Naše obec se 

k této spolupráci také přidává z důvodu zapojení se do společných aktivit v oblasti sportu, 

kultury, školství, tvorba dokumentů a směrnic a další.  

 

Hlasování o podpisu partnerské smlouvy.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 



 

6) Darovací smlouva 

Obecní úřad pravidelně řeší finanční podporu různých subjektů. Poskytuje finanční dar na 

obnovu knižního fondu Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. 

 

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 3.200,- Kč Knihovně Václava Čtvrtka 

v Jičíně.  

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

7) Organizační záležitosti 

• K 31. 12. 2020 vypovězen obecní internet. Smlouva k telefonním službám skončí ke dni  

20. 3. 2021. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od společnosti T-mobile ve výši 

1.190,- včetně DPH. Starostka bude pověřena, aby v příslušných termínech tyto služby 

zajistila.  

Hlasování o uzavření smlouvy se společností T-mobile na telefonní a internetové služby a 

pověřuje starostku obce, aby tyto služby zajistila.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Vyhrnování – na Chroustově a Růžovkách je objednáno u pana Bureše, kdy na 

Chroustově s ním ještě pan Šubr dořeší přesný rozsah vyhrnování. Na Úhlejově je třeba 

připravit radlici k p. Zvoníčkovi a bude připravena smlouva (DPP).  

• Cesta na Chroustově byla upravena bez přesné dohody s obcí – pan Šplíchal nechal cestu 

upravit, aniž by s obcí projednal přesný rozsah úpravy. Došlo tak k znehodnocení dříve 

vykonané a zafinancované práce obecního úřadu. Cesta není z pohledu obce dokončena, 

kdy je omezena její funkčnost z důvodu nedořešeného odvodu dešťové vody. Obec se 

obává, že dojde k opětovnému poničení cesty a také má problém s provedením zimní 

údržby, která by mohla zničit sypký povrch komunikace. Byla pořízena 

fotodokumentace. Obec nyní není nakloněna k jakémukoliv příspěvku na dokončení 

cesty. Pan Šplíchal bude pozván na úřední jednání dne 8.12.2020, kde bude se situací 

seznámen a dojde k podepsání písemného protokolu. 

• Prodloužení nájemní smlouvy panu Huszárovi – všechny závazky jsou vůči obce 

vyrovnány, proto se zastupitelstvo rozhodlo, že panu Huszárovi nájemní smlouvu 

nakonec prodlouží. 



  

Hlasování o prodloužení nájemní smlouvy panu Huszárovi v délce následujících 6 

měsíců.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Jedním z nedořešených bodů je obecní byt v patře obecního úřadu, který má pronajatý p. 

Kozel. Již v minulosti bylo s panem Kozlem řešeno větší množství porušení nájemní 

smlouvy (znečišťování prostorů obce kočičími exkrement, nepořádek na chodbě 

obecního úřadu, odpadky od krmení koček u budovy obecního úřadu, neudržování 

společných prostor obecního úřadu atd.). Na základě těchto informací se obecní 

zastupitelstvo rozhodlo k podání výpovědi z nájmu obecního bytu panu Kozlovi 

s výpovědní dobou 3 měsíců od doručení výpovědi.  

 

Hlasování o výpovědi z nájemního bytu panu Kozlovi.  

Hlasování: 4 – 0 – 2  

 

• Vánoční výzdoba po obci je zajištěna. Vánoční setkání bude zváženo dle aktuálního 

epidemiologického stavu.  

• Je zajištěna mikulášská nadílka pro děti. 

• Pro občany bude vydán drobný zpravodaj s poděkováním a popřáním do nového roku. 

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřili: Petr Špůr 

 

 

          Petr Kapras 

      .  


