
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 2. 6. 2021   

 

Přítomni: Kapras Petr, Špůr Petr, Šedivá Lenka, Šubr Zdeněk  

Omluveni: Nosek Josef, Kněžourková Nikola 

Ověřování: Kapras Petr, Špůr Petr   

Zapisovatel: Zdeněk Šubr 

Program: 

1) Zahájení 

2) Smlouva o bezúplatném převodu majetku 

3) Zpráva o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 – 2019 

4) Opravy obecních komunikací 

5) 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: 4 – 0 – 0 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Zdeněk Šubr.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

  Hlasování: 3 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Petr Kapras a pan Petr Špůr. 

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

  Hlasování: 2 – 0 – 2  

   

2) Smlouva o bezúplatném převodu majetku  

Jedná se o majetek pořízený ve spolupráci s Podzvičinskem z.s. – turistická místa s mapami. 

Obec v rámci tohoto projektu naistalovala na 3 místech v obci turistickou mapu, posezení 

s mapou a turistický domeček s mapou. Tento majetek bude v rámci bezúplatného převodu 

zařazen do majetku obce za cenu pořízení. 

 

Hlasování o schválení a uzavření smlouvy.  

Hlasování: 4 – 0 – 0  



3) Zpráva o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 - 2019 

Dne 25.5.2021 byla obci doručena připomínka k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 

Úhlejov za období 2015 – 2020, který je zveřejněn na úřední desce obce. Žadatelé – majitelé 

pozemku p.č. 353/6 v katastrálním území Úhlejov žádají o zanesení části tohoto pozemku mezi 

plochy pro stavební – rodinné bydlení.  

 

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 - 2019 včetně 

připomínky ze dne 25.5.2021 a pověřuje starostku obce, aby dané informace předala na ORP 

Hořice a projekční kanceláře. 

Žadatelé budou také hradit náklady na provedení této změny. 

 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

4) Opravy obecních komunikací 

• Je třeba provést urgenci u p. Šplíchala, aby došlo k dokončení sjednaných věcí v rámci 

opravy obecní komunikace ještě před termínem prvního sekání. 

• Pan Ing. Martínek požádal obce o zpevnění přístupové komunikace, která vede k jeho 

nemovitosti, protože plánuje rekonstrukci a technika se sem nyní nedostane. Protože je 

zde poměrně složitý přístup, bude provedeno vyměření komunikace, aby bylo vůbec 

zřejmé, zda je přístup jakékoliv větší techniky reálný. Pan Martínek bude se stavem poté 

seznámen. 

• S dopravním expertem byl řešen problém se soustavným parkováním aut u kapličky i 

přesto, že je zde značka zákaz stání a jedná se o křižovatku silnic. Doporučuje zřízení 

zóny se zákazem stání od obecního úřadu. To by znamenalo, že by žádná auta nesměla 

parkovat tak, aby zasahovala do tělesa komunikace od obecního úřadu až na Růžovka 

včetně prostranství u kapličky. Zóna totiž obsahuje ustanovení, kdy nesmí být 

průjezdnost po komunikaci omezena na méně než 3 m šíře komunikace. 

Podobný problém je na obecní komunikaci v Brodku, kde by došlo ke stejnému řešení. 

Mnoho majitelů nemovitostí zde parkuje, neboť nemá vyřešen prostor pro parkování a 

omezuje průjezd po komunikaci.  

Další problém je na komunikaci od kapličky ke Kozí farmě, na kterou opakovaně zajíždí 

dopravci s náklaďáky i přesto, že komunikace nemá patřičně parametry, aby tuto zátěž 

umožňovala. Je zde doporučena instalace dopravní značky zákaz vjezdu nad 3,5 t. 

Zastupitelstvo s navrhovaným řešení souhlasí a pověřuje starostku obce, aby zahájila 

jednání s dopravním odborem Města Hořice. 



• Protože se chystají dopravní omezení je třeba na území obce vyčlenit prostor, kde by 

mohla případná vozidla turistů parkovat. Ihned nad Zavadilkou je u švestkové aleje 

poměrně široké přísilniční pásmo a bylo by zde možné vytvořit několik podélných 

parkovacích míst včetně označení. Na Chroustově se zase nabízí využití prostoru u 

autobusové zastávky, kde je ještě poměrně velký obecní prostor, který není využit 

kontejnery a komunikací. Při té příležitosti bylo zjištěno užívání obecního pozemku 

k soukromým účelům – vysázená soukromá zeleň a keře manželi Černochovými.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby zajistila vytyčení hranic pozemku 

v lokalitě. Potom se dle výsledku přijmou další opatření. 

• Starostka dále zjistila problém s existujícím chodníkem na Zavadilce od nemovitosti 

Šedivých až po Munzarovi. Chodník je v dezolátním stavu, dokonce z obrubníků trčí 

dráty až do vozovky a existuje zde riziko způsobení škody třetím osobám. Starostka obce 

pověřuje p. Kaprase, aby vyhotovil slepý rozpočet kompletní rekonstrukce chodníku, 

který bude sloužit jako podklad pro poptávkové řízení, které chce zadat. 

 

5) Organizační záležitosti  

• Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtové opatření č. 6. 

• Obci byla doručena připomínka k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Úhlejov 

za období 2015 – 2020. Přihlásili se vlastníci pozemku p.č. 353/6 v k.ú. Úhlejov, kteří by 

rádi na části tohoto pozemku umístili stavební parcely pro rodinné bydlení.  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podanou připomínku a tento požadavek bude zařazen do 

změnového řízení. Žadatelé uhradí celkem částku 21.175,- Kč, která bude mezi ně 

rozdělena dle jejich spoluvlastnických podílů. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Zastupitelstvo obce souhlasí, aby p. Huszárovi byla prodloužena nájemní smlouva na 

období 1 roku. 

• Starostka obce informovala zastupitele, že se společností Elmont Hořice zajistila prvotní 

kalkulaci na výměnu rozvaděče a rekonstrukci elektřiny a světel v kulturním sále. 

Vzhledem k tomu, že odhadovaná kalkulace je nyní cca 246.000,- Kč bez DPH je 

žádoucí provést další dopracování a zkusit na tuto akci požádat o dotaci např. 

Královéhradecký kraj. 



• Starostka obce nyní řeší projektanty na vyřešení záležitosti okolo obecního zatrubnění a 

kanalizace. Dále by ráda řešila dotační možnosti obnovy povrchu před bytovými domy a 

obecním úřadem přes dotaci např. přes program Dešťovka pro obce – propustné povrchy. 

• Již v minulosti byla řešena varianta pořízení lepšího systému na čištění vody v hasičské 

nádrži, která slouží i ke koupání. P. Špůr vytipoval několik filtračních systémů, které by 

bylo možné do nádrže zakoupit.  

Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením Bazénová písková filtrace Cantabric 750 za 

pořizovací cenu 32.753,- Kč. Objednání včetně potřebného příslušenství zajistí starostka 

obce. Instalaci si vezme na starosti p. Špůr. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Starostka obce dále připravila podklady k plánovanému zřízení turistického místa v obci 

Chroustov. Při projektu malované mapy byla již připravena velká turistická mapa, která 

je uložena ve skladových prostorách obce. Nyní by mělo dojít k jejímu nainstalování a 

doplnění potřebným mobiliářem tj. stůl se dvěma lavicemi, odpadkový koš. Dále bude 

vyroben stojan na kola z kmenu borovice, který je ponechán po kácení dřevin. Výrobu 

zajistí p. Šedivý stejně jako u stojanu, který je na Růžovkách.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením mobiliáře v hodnotě do 16.000,- Kč.  

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

•  P. Šubr žádá o objednání 1 ks popelnice na kov, neboť se zvýšil podíl kovového odpadu 

a stávající nádoba je nedostačující. Objednání obratem zajistí starostka obce. 

• Dle předcházejícího jednání zastupitelstvo zhodnotilo zimní údržbu p. Zvoníčka. Pan 

Zvoníček činil v rozporu se stanoveným rozsahem údržby a svévolně se snažil prohrnout 

lokalitu Růžovka, na kterou jeho mechanizace není dostačující i přes jasný nesouhlas 

starostky. Ta potom musela urgentně řešit opětovnou údržbu komunikace s p. Burešem, 

který je s výkonnější technikou sjednaný. Není možné, aby byla hrazena dvojí práce, 

když jedna z nich je provedena bez oprávnění a nekvalitně. 

Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce shodlo, že p. Zvoníčkovi bude výkaz hodin o 15 

hodin, což odpovídá nesjednané a špatně provedené údržbě. Starostka obce zajistí 

uhrazení 40 hodin dle podepsaných smluv a informuje p. Zvoníčka. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

 

        



Zapsal: Zdeněk Šubr     Ověřili: Petr Kapras 

 

 

         Petr Špůr 


