
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 25. 2. 2021   

 

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

Zdeněk  

Omluveni:  

Ověřování: Nosek Josef, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Rozpočet na rok 2021 

3) Rozpočtový výhled na období 2022 – 2025  

4) Vyhláška 2/2021 o místním poplatku z pobytu  

5) Smlouvy věcné břemeno  

6) Záměr pronájmu obecních pozemků 

7) Údržba obce  

8) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka obce přítomné zastupitele seznámila 

s informací, že dne 16. 2. 2021 podal pan Ing. Ivo Černoch rezignaci na mandát zastupitele obce. 

Dne 18. 2. 2021 kontaktována paní Zdeňka Černochová, aby se dostavila na dnešní jednání 

zastupitelstva ohledně složení slibu zastupitele a doplnění zastupitelstva. Paní Černochová zaslala 

dne 19.2.2021 odpověď, že do zastupitelstva obce nastoupit nechce. Další náhradnicí v pořadí byla 

paní Dagmar Burdějová, která v současné době nemá na území obce hlášen trvalý pobyt, tudíž 

nesplňuje podmínky vzniku zastupitelského mandátu. Zastupitelstvo tímto bere výše uvedené 

skutečnosti na vědomí, kdy bude do konce volebního období pokračovat v počtu 6 členů. 

 

Starostka seznámila přítomné zastupitele s programem zasedání. Program byl schválen bez dalšího 

doplnění. 

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 Josef Nosek a pan Zdeněk Šubr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu:  

 Hlasování: 4 – 0 – 2    

 

2) Rozpočet na rok 2021  

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 20. 1. 2021 do 25. 2. 2021. Zveřejněný 

návrh rozpočtu se po jeho schválení stává přílohou tohoto zápisu a je dále vyvěšen na webových 

stránkách obce.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2021 dle přílohy č. 1 ve výši příjmů 2.840.590,- 

Kč a výdajů 3.714.516,- Kč jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši -873.926,- Kč bude kryt 

přebytky finančních prostředků z předchozích let. Na bankovních účtech obce bylo k 31. 12. 

2020 celkem 1.373.006,50 Kč.  

Jako závazné ukazatele zastupitelstvo stanovuje dodržení objemu jednotlivých paragrafů 

rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho 

objemu jsou plně v kompetenci starostky a účetní. Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce 

provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu 

obce, a to neomezeně v příjmech a 200.000,- Kč ve výdajích. Tato rozpočtová opatření budou 

předložena na vědomí zastupitelstva obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání. 

 

 Hlasování o schválení schodkového rozpočtu na rok 2021:  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

3) Rozpočtový výhled na období 2022 – 2025  

Starostka provedla aktualizaci rozpočtového výhledu na období let 2022 – 2025, dle aktuálního 

plánovaného vývoje obce a také dotačních příležitostí, které obec řeší. Návrh střednědobého 

rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce obce v období 19. 1. 2021 do 25. 2. 2021. 

 

 Hlasování o schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2025:  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 



4) Vyhláška 2/2021 o místním poplatku z pobytu  

Z důvodu změny legislativy byly obce vyzvány k provedení aktualizace tohoto právního 

předpisu. Vyhláška obsahuje upřesnění pojmů v souladu se zákonem, výše poplatku z pobytu 

zůstává stejná tj. 10,- Kč/osoba/noc. Zároveň je touto vyhláškou zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 1/2020 z pobytu. 

 

 Hlasování o schválení vyhlášky 2/2021 o místním poplatku z pobytu:  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

5) Smlouvy věcné břemeno  

Na předcházejícím zasedání bylo dohodnuto, že starostka obce ještě kompenzace za věcná 

břemena projedná. 

U prvního subjektu v blízkosti obecního úřadu bylo jednáno o záboru 5,4 m2 na parcelách st. 60 

a 448/4. Náhrada stanovena na částku 5.400,- Kč. 

Hlasování o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2021515/SOBS VB/2:  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

U druhé žádosti o zřízení nového el. připojení v chatové oblasti u Chroustova se ještě investor 

ČEZ Distribuce k požadavku obce nevyjádřil. 

 

6) Záměr pronájmu obecních pozemků 

Obec provedla revizi možností pronájmu pozemků, neboť v roce 2020 skončil pronájem 

pozemků ZD Miletín. Byly vytypovány vhodné pozemky na území obce, které obec 

k pronájmu/pachtu nabídne. Pro vypsání záměru na pronájem obecních pozemků stanoveny 

následující podmínky:  

- Minimální částka pronájmu/pachtu stanovena 3.000,- Kč/ha. 

- Obec bude požadovat, aby subjekt, který bude na pozemcích hospodařit, měl 

ohlašovací povinnost v případě aplikace chemického ošetření pozemku před jeho 

započetím.  

Hlasování o vypsání záměru pronájmu obecních pozemků (viz příloha):  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

  



U již uzavřených smluv na pronájem či pacht zajistí starostka obce uzavření dodatku ke smlouvě, 

kde bude zapracována ohlašovací povinnost pro chemické ošetření pozemků. 

 

Jako další samostatný záměr bude vypsán na pronájem vodní plochy – rybníček Chroustov. Jedná 

se o pozemky p.č. 71/1 a 71/3. Obec by mohla tuto plochu nabídnout pro soukromé využití za 

zajištění údržby vodní plochy a přilehlého pozemku.  

Pro vypsání záměru na pronájem obecního pozemku stanoveny následující podmínky:  

- zajištění údržby travního porostu a vodní plochy (rákos) minimálně 1x ročně. 

- minimální výše nájmu stanovena v částce 1,- Kč/rok. 

  

Hlasování o vypsání záměru pronájmu vodní plochy:  

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

Jako další samostatný záměr bude vypsán na pronájem TTP – třešňová alej Úhlejov. Jedná se o 

pozemek 422/2. Obec by mohla tuto plochu nabídnout k pronájmu  za zajištění sklizně travního 

porostu.   

Pro vypsání záměru na pronájem obecního pozemku stanoveny následující podmínky:  

- zajištění sklizně travního porostu 2x ročně  

- minimální výše nájmu stanovena v částce 1,- Kč/rok. 

  

Hlasování o vypsání záměru pronájmu TTP – třešňové aleje:  

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

7) Údržba obce  

Již v loňském roce jsme se zabývali otázkou budoucího sekání travnatých pozemků na území 

obce. Protože řešit tuto potřebu obce vlastními silami je z dlouhodobého hlediska nemožné, bylo 

rozhodnuto vypsání poptávkového řízení na zajištění této služby cizím podnikatelským 

subjektem.  

Nyní je důležité si upřesnit, které pozemky budou do požadavku sekání zahrnuty a v jaké 

frekvenci. 

• Spojnice mezi částmi Úhlejov a Růžovka  – celé přísilníční až k nemovitosti čp. 39. 

Frekvence sekání 2x ročně – první seč do  15. června a druhá seč do 15. záři, 

v případě malého nárustu je možné druhou seč vynechat.  



• Brodek a Úhlejov – sekání obecního parku, travnatá plocha okolo obecního úřadu, 

přísilniční pásmo od úřadu ke kontejneru s BIO a pozemek okolo kontejneru s BIO. 

Dále přísilniční pásmo po obou stranách od obecního úřadu ke křižovatce u Zvoníčků. 

Na Úhlejově plocha okolo kapličky. Frekvence sekání těchto ploch 1x za měsíc.  

• Chroustov – okolí hasičárny a kontejnerů, travnatá plocha u kontejneru v návsi, u 

křížku a také dosekání přísilničního pásma, tam kde je širší. Frekvence sekání těchto 

ploch 1x za měsíc.  

• Chroustov - u odpočinkového opékacího místa, svahy okolo příjezdové cesty. 

Frekvence sekání těchto pozemků 2 x ročně. 

 

Starostka připraví poptávkové řízení a osloví subjekty v okolí. Bylo by vhodné zkusit i další inzerci 

na internetu, aby se mohli přihlásit i další neoslovené subjekty. Rozhodující bude v tomto případě 

cena sekání všech pozemků za 1 rok (za jednu vegetační sezónu). 

 

8) Organizační záležitosti  

• Účetnictví začala dle uzavřené DPP zpracovávat nová účetní obce p. Kukanová. Dle 

aktuálního zaúčtování bylo nutné již provést rozpočtová opatření č. 1, 2, 3. Starostka 

obce dává tímto zastupitelstvu obce tato rozpočtová opatření na vědomí. 

 

• Starostka obce navrhla možnost zakoupení respirátorů pro občany obce. Zastupitelstvo se 

shodlo, že každý trvale hlášený občan obce (mimo osob hlášených na ohlašovně) dostane 

zdarma 5 ks respirátorů FFP2. Respirátory obdrží i malé děti.  

Hlasování o poskytnutí 5 ks respirátorů zdarma na osobu, která je trvale hlášena v obci 

(mimo osob hlášených na ohlašovně).  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Radlice bude po skončení sezóny umístěna u budovy hasičárny. Je třeba dořešit její 

správné zabezpečení.  

• Stromy u obecního úřadu jsou pokáceny, jen bude v rámci počasí dořešen úklid. Bylo by 

vhodné co nejdříve zajistit vyfrézování pařezů.  

• U křížku byla bříza také pokácena a je uklizeno. Na podzim se vysadí nová bříza.  

• Odpadová místa – v jarním období budou reklamovány některé provedené práce 

(oplocení a provedené dosypy). 



• Autobusová zastávka – doposud není vypsána výzva na MAS Podchlumí. Akce je 

stanovena na částku cca 980.000,- Kč. Protože zde bude nezanedbatelná část 

neuznatelných výdajů, bude obec řešit možnost dvojího financování. Na neuznatelnou 

část akce by bylo možné řešit financování z individuální dotace KHK. Realizace bude 

probíhat až v roce 2022 a do této doby budou možnosti financování vyřešeny. 

• Komunikace na Růžovky – stanovisko v záležitosti schválení dotace bude nejdříve 

koncem dubna. S firmou, která realizuje dotaci probíhá pravidelná komunikace. Další 

fází by mělo být vypsání výběrového řízení, ale pokud dotace nebude je zbytečné finance 

vydávat dopředu. Starostka obce domluví s dotační firmou, aby zajistila přípravu 

výběrového řízení, aby v případě získání dotace mohlo být okamžitě vyhlášeno. Pokud 

dotace nedopadne, obec tak zaplatí jen poměrnou část za přípravu výběrového řízení. 

• Pan Šubr pověřen, aby začal řešit možnosti omezení tonáže na cestě na Růžovka. Dále se 

začaly vyskytovat další problémy na území obce – parkování cizích osob na travnatých 

plochách obce i soukromých osob, které k tomu nejsou určeny. Bude třeba nastavit 

opatření, neboť situace začíná být neúnosná a omezující.  

• Paní účetní má již zřízen přístup k bankovním účtům obce a může tak zastoupit starostku 

obce v případě její nepřítomnosti při úhradě účetních dokladů. 

• Panu Kozlovi bylo zamítnutí jeho námitky písemně oznámeno a k 31. 3. 2021 by měl 

předat vyklizený byt. V polovině měsíce března bude pozván na obecní úřad, aby se 

s ním projednal další postup.  

• Změny územního plánu – do dnešního dne nedošlo k dopracování zprávy o konstatování 

plnění územně plánovací dokumentace z ORP Hořice. Starostka záležitost opět zaurguje. 

Pokud se ve věci nezmění do konce března, obrátí se v dané věci na vyšší zástupce města 

Hořice.  

• Protože daňové rozpočtové příjmy jsou nyní opravdu katastrofální a nikdo neví, jak se 

situace bude dále vyvíjet, je obec nucena omezit výdaje jen na běžný chod obce. Všechny 

plánované investice budou závislé na případných dotacích. Obec bude nucena rozvojové 

akce odkládat nebo hledat další zdroje financování. 

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili: Zdeněk Šubr 

 

 

            Josef Nosek 


