
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 19. 1. 2021   

 

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

Omluveni: Nosek Josef, Šubr Zdeněk  

Ověřování: Kapras Petr, Špůr Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Návrh rozpočtu na rok 2021 

3) Návrh rozpočtového výhledu na období 2022 – 2025  

4) Dohody o provedení práce  

5) Darovací smlouvy 

6) Nařízení č. 1/2021  

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. 6 - Nařízení č. 1/2021 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Petr Kapras a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 3 – 0 – 2    

 

2) Návrh rozpočtu na rok 2021 



Příjmová část rozpočtu je navržena dle příjmů roku 2020. Starostka si netroufá přistoupit 

k odvážnějšímu určení rozpočtových příjmů. Dá se spíše předpokládat, že rozpočtové příjmu 

budou ještě nižší, než je aktuální odhad.  

Výdajová část je nastavena tak, aby byly uhrazeny především standartní běžné služby, které obec 

hradí a zajišťují služby pro občany a chod obce.  

Dále jsou navrženy opraveny komunikací v obci - (Chroustov – přispění panu Šplíchalovi, 

dokončení pochůzího přísilniční pásma na Chroustově; Úhlejov – oprava komunikace v místní 

části Brodek (vyboulení), cesta k panu Rainovi – další odvodnění a odtokové žlabovky na vodu, 

dešťové svody u p. Přibyla, cesta na Růžovka podle výsledku dotace).  

Dále je plánováno již odložená výměna lamp VO směrem na Úhlejov.  

V kulturním domě se počítá s rekonstrukcí v bytové jednotce – koupelna, a kuchyňská část. 

Je také potřeba vyřešit elektroinstalace a rozvaděč u kulturního sálu, které není v dobrém stavu. 

V této záležitosti se osloví firma Elmont.  

  

Hlasování o schválení navrhovaného rozpočtu.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0 

  

3) Návrh rozpočtového výhledu na období 2022 – 2025  

V souběhu s rozpočtem obce a plánovaným rozvojem došlo k aktualizace tohoto dokumentu na 

období následujících 4 let. 

 

Hlasování o schválení návrhu rozpočtového výhledu na období 2022 – 2025.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

4) Dohody o provedení práce  

• Dohoda o provedení práce s panem Petrem Špůrem na období do 31.12.2021. Její náplní 

bude drobná údržba obce, kontrola a servis ČOV a vodovodního řádu. Navržená odměna 

150,- Kč/hod. 

Hlasování o schválení uzavření DPP s panem Špůrem.  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

• Dohoda o provedení práce s paní Lenkou Šedivou na období do 31.12.2021. Její náplní je 

zajištění pravidelného úklidu prostorů budovy obecního úřadu (kulturního domu). 

Navržená odměna 120 Kč/hod. 



Hlasování o schválení uzavření DPP s paní Šedivou.  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

• Dohoda o provedení práce s panem Zdeňkem Šubrem na období do 31.12.2021. Její 

náplní bude drobná údržba obce. Navržená odměna 150,- Kč/hod. 

Hlasování o schválení uzavření DPP s panem Šubrem.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

5) Darovací smlouvy, smlouvy věcné břemeno 

• Finanční dar na časopis Pod Zvičinou ve výši 1.000,- Kč, jejímž vydavatelem je 

Zemědělská akademie a gymnázium Hořice.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Finanční dar pro dobrovolné hasiče Úhlejov ve výši 1.000,- Kč na zajištění úhrady 

poplatků.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Finanční dar pro Český svaz včelařů ve výši 5.000,- Kč.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Společnost zaslala Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v souvislosti ponecháním 

internetových zařízení na budově obecního úřadu. Jako kompenzaci navrhuje úhradu 

částku 2.500,- Kč ročně.  

Hlasování o schválení smlouvy se společností MKInet s.r.o..  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Obci byly doručeny dvě smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o el. připojení pro 

novou výstavbu chat v chatové lokalitě. Zde byla obci nabídnuta finanční náhrada 2.000,- 

Kč za zábor 137 m délkových. Jako druhá byla obci doručena smlouva na zřízení el. 



připojení nemovitosti p. Rudolferové. Zde byla stanovena náhrada ve výši 1.000,- Kč za 

5,4 m záboru u budovy obecního úřadu.  

Zastupitelstvo s navrhovanými náhradami v této nízké výši nesouhlasí. Pověřuje proto 

starostku obce, aby prověřila finanční možnosti požadavku ze strany obce a dala 

subjektům nový návrh. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

6) Nařízení č. 1/2021 

Dle upozornění KÚ pro Královéhradecký kraj je nařízení o zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje již zastaralé a odkazuje na zákony, které již nejsou v platnosti. Proto bylo obci doručeno 

nové nařízení, aby mohla provést jeho přijetí.  

Zastupitelstvo obce schvaluju Nařízením č. 1/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

na území obce. Tímto nařízením se zároveň ruší Nařízení č. 1/2017.  

 Hlasování o schválení Nařízení č. 1/2021.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

7) Organizační záležitosti  

• Pan Kozel podal písemnou námitku, proti doručené výpovědi v souvislosti s nájmem bytu 

na adrese Úhlejov 50. S výpovědí nesouhlasí. Zastupitelstvo obce jeho podanou námitku 

neakceptuje. Stanovisko je neměnné, výpověď dále trvá a je očekáváno předání bytu 

nejpozději k datu 31. 3. 2021. Starostka obce nájemníka o dnešním rozhodnutí písemně 

vyrozumí. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• V jarním období se provede kontrola odpadových míst, protože již nyní je zřejmé, že se 

na některých místech objevují vady v ukotvení oplocení. Dojde tedy k reklamaci. 

• Realizace zřízení nové autobusové zastávky bude posunuta až na rok 2022. Bohužel se 

zpozdilo otevření vhodného dotačního titulu, který se chystá až na druhé čtvrtletí roku 

2021. Než potom dojde k vyhodnocení, vysoutěžení dodavatelské firmy, tak bude možné 

realizovat až počátkem roku 2022. 

• Projektová dokumentace na vybudování komunikace na Růžovka je správně, a to i co se 

týče nastavení tonáže automobilů, které zde budou projíždět. Je však žádoucí vyřešit 

omezení tonáže, která bude moci standartně na cestu vjíždět. Jde zde především o to, aby 



obec byla schopna regulovat případné ničení komunikace v závislosti na počasí a užívání 

cesty. Vjezd automobilů s vyšší tonáží by byl pouze na povolení obecního úřadu.  

• Žádoucí vyřešit parkování automobilů u kaple. Starostka obce se obrátí na odbor dopravy 

v Hořicích, protože současná opatření jsou nedostačující. 

• Došlo ke změně zákona o poplatcích v souvislosti s odpadovou legislativou. Obec může 

naposledy v letošním roce vybírat poplatek tímto způsobem. Během roku 2021 však musí 

provést změnu určení poplatku za odpady dle nové legislativy, aby od roku 2022 bylo vše 

správně. Starostka obce připraví podklady.  

• Proběhla schůzka se společností Hátle s.r.o. který sváží z naší obce bioodpad. Sdělil, že 

dle požadavku finančního úřadu a ukončení udržitelnosti projektu musí obci vyúčtovat 

odvoz odpadu za uplynulé období 5 let. Pokud obci předá reálné podklady, které nebudou 

v rozporu s realitou, bude požadavek akceptován.   

• V záležitosti sekání pozemků v obci se vysoutěží firma, které by v obci zajišťovala 

celoroční sekání. Vyhotoví se seznam pozemků a frekvence jejich údržby. Podklady 

budou zpracovány do 28. 2. 2021.  

• Na následujícím zasedání zastupitelstva se určí pozemky na pronájem. Bude se jednat 

především o pozemky, které byly vypovězeny ZD Miletín. Stanoví se podmínky nového 

pronájmu/pachtu a vypíše se záměr. 

• Starostka obce projednala kácení dřevin u obecního úřadu s panem Machkem. Nemá 

problém s tím, aby byly stromy pokáceny na jeho pozemek, který není zasetý. Starostka 

dřeviny označí, kácení provede p. Nosek. Dřevo bude ponecháno za úklid pro 

odpočinkové místo v Brodku. Dále dojde urgentně k pokácení jedné břízy u křížku u 

Josefa, která je v havarijním stavu a hrozí zde její rozlomení. Kácení opět provede p. 

Nosek, úklid zajistí za ponechání palivového dřeva p. Kapras. 

• Očkování proti Covid -19 občanů nad 80 let si dle prověření zástupců obce zajistí jejich 

rodinní příslušníci a příbuzní.  

 

Zapsala: N. Kněžourková        Ověřili: Petr Špůr 

 

 

 

           Petr Kapras 

      .  


