
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 6. 4. 2021   

 

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

Omluveni: Kapras Petr  

Ověřování: Nosek Josef, Špůr Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Vyhodnocení nabídek na pronájem obecních pozemků 

3) Odpadové hospodářství 

4) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Program byl schválen bez dalšího doplnění. 

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 Josef Nosek a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 3 – 0 – 2    

 

2) Vyhodnocení nabídek na pronájem obecních pozemků  

• Záměr na pronájem pozemku p.č. 422/2 v katastrálním území Úhlejov byl zveřejněn na 

úřední desce obce v období od 1.3. do 1.4.2021. Jedinou zájemkyní o pronájem tohoto 

pozemku za uvedených podmínek projevila slečna Andrea Kaprasová.  



Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 422/2 v k.ú. Úhlejov slečně 

Andree Kaprasové za účelem sklizně travního porostu. Zastupitelstvo pověřuje starostku 

obce k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 

  Hlasování: 5 – 0 – 0 

• Záměr pronájem pozemků p.č. 71/1 a 71/3 v katastrálním území Chroustov u Miletína byl 

zveřejněn na úřední desce obce v období 1.3. do 1.4.2021. Jedinou zájemkyní o pronájem 

pozemků je Hana Erbenová, která nabízí za oba pozemky částku 100,- Kč za rok. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemků 71/1 a 71/3 v k.ú. Chroustov u 

Miletína paní Haně Erbenové za nájemné 100,- Kč/ rok. Zastupitelstvo pověřuje starostku 

obce k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

• Záměr obce pronajmout/propachtovat pozemky na území obce Úhlejov (katastrální území 

Úhlejov a Chroustov u Miletína) byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 1.3. do 

1.4.2021- viz. příloha č. 1. 

 

Nabídka na pozemek p.č. 432/2 v katastrální území Chroustov u Miletína: 

- Vladislava Přibylová – 4000,- Kč/ha 

- ZD Miletín – 3000,- Kč/ha 

- Šafářův Dvůr s.r.o. – 4500,- Kč/ha 

Zastupitelstvo obce Úhlejov souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy se společností 

Šafářův Dvůr s.r.o., z důvodu podání nejvyšší nabídky. Pověřuje starostku obce 

k uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou. 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

U dalších pozemků z vypsaného záměru se sešlo více nabídek se stejnou nabídkovou výši 

nájemní částky na ha pozemku. Účastníci budou vyzváni k doplnění nabídek, kdy 

pozemky budou propachtovány nejvýhodnější nabídce. 

  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění doplnění cenových nabídek 

na propachtován pozemků. Dle výsledku dojde k uzavření pachtovní smlouvy či 

pachtovních smluv dle výhodnosti nabídky.  

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 



3) Odpadové hospodářství  

Došlo k výrazné změně legislativy odpadového hospodářství, dle kterého nemůže naše obce od 

roku 2022 užívat stávající vyhlášku o výběru poplatku z komunálního odpadu.  Je určeno několik 

možných cest, jak odpadové hospodářství nastavit a účtovat likvidaci odpadu.  

Možnosti: 

- dle skutečné váhy svozové nádoby (každá popelnice by se musela vážit a přesně evidovat).  

- dle skutečné produkce odpadů na území obce na obyvatele či objekt (paušální částka). 

V současné době se obec dostává do situace, kdy z rozpočtu obce dotuje částku cca 100.000,- Kč 

a tato situace je již neudržitelná. V roce 2020 měla obce výdaje na odvoz odpadu: 243.609,50,- 

Kč, příjmy: 45.243,50,- Kč z Eko-komu, příjem z vybíraného poplatku: 99.697,- Kč. Výsledné 

dotování z rozpočtu obce 98.669,- Kč.  

Dojde ke zpracování aktuální kalkulace nákladů roku 2021 a ve 3. čtvrtletí se zastupitelé 

rozhodnou, k jakému konkrétním zdražení úhrady za odpady od 1.1.2022 dojde. Obec počítá 

s variantou, že bude i nadále z rozpočtu obce určitou částkou odpadové hospodářství dotovat.  

Občané budou o dané skutečnosti dle výsledku informování formou oběžníku. 

 

4) Organizační záležitosti  

• Prodej mulčovače lze uskutečnit formou veřejné nabídky na bazaru nebo vypsáním 

konkrétního záměru. Zastupitelé se nechtějí unáhlit a věc bude odložena na podzim až 

dojde k vyhodnocení sekání pozemků externí firmou.  

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili: Josef Nosek 

 

 

 

 

           Petr Špůr 

 

 

 

 

 


