
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 29. 6. 2021   

 

Přítomni: Kapras Petr, Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Šubr Zdeněk  

Omluveni: Nosek Josef, Špůr Petr  

Ověřování: Kapras Petr, Šubr Zdeněk   

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Smlouva o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene  

3) Pověřenec na ochranu osobních údajů 

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: 4 – 0 – 0 

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

  Hlasování: 3 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Petr Kapras a pan Zdeněk Šubr. 

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

  Hlasování: 2 – 0 – 2  

   

2) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  

Jedná se o zřízení posílení elektrického připojení do chatové oblasti z důvodu výstavby nových 

rekreačních objektů. Obec uzavře smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s. č. IV-12-

2020655/VB/10 na akci Chroustov úpr. TS, knn pro p.č. 112/4. Po obecních pozemcích bude 

vedena kabeláž v celkové délce 219,5 m. Obec obdrží finanční kompenzaci ve výši 26.400,- Kč.  

 

Hlasování o schválení smlouvy.  

Hlasování: 4 – 0 – 0  



 

3) Pověřenec na ochranu osobních údajů 

Obec má v současné době uzavřenou smlouvu o výkonu pověřence s podnikající fyzickou 

osobou Ing. Petrem Machem. Protože je tato služba zpoplatněna částkou cca 25.000,- Kč ročně, 

rozhodlo se zastupitelstvo obce smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je 6 měsíců, kdy poté bude 

ustanoven nový pověřenec z řad zastupitelstva obce Úhlejov. 

 

Hlasování o podání výpovědi smlouvy pověřence na ochranu osobních údajů.  

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

4) Organizační záležitosti  

• Vzhledem k událostem posledních dní, kdy došlo k ničivé události na Moravě je naše 

obec připravena poskytnout také finanční pomoc na potřebných místech. Je navrženo 

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč. Protože je tornádem postiženo více obcí, 

je žádoucí, aby byl dar mezi ně rozdělen. Z tohoto důvodu bude finanční dar zaslán na 

zřízený transparentní účet Jihomoravského kraje a do poznámky bude uvedeno, kterým 

obcím je příspěvek určen. 

 

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Jihomoravskému kraji na pomoc 

obcím postiženým tornádem.  

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtové opatření č. 7. 

• Zastupitelstvo obce bylo informováno o situaci, kdy pan Šplíchal provedl vybrání 

příkopů podél přístupové cesty k nemovitosti čp. 39, kdy hlína s nepořádkem a kořeny 

byla nevezena na obecní pozemek Byly zde ponechány hromady bez úpravy. Dále došlo 

k nevzhlednému poničení okolní zeleně. Pan Šplíchal bude vyzván, aby obecní pozemek, 

kde navozil hlínu uvedl do původního stavu (hlínu zrekultivoval, případně navezl další 

kvalitnější zeminu navrch). Starostka úpravu poničené zeleně. Na místě bude svoláno 

místní šetření, aby se s panem Šplíchalem dořešilo jeho konání na místě bez vědomí 

obce. 

        

Zapsala: N. Kněžourková      Ověřili: Petr Kapras 

 

          Zdeněk Šubr 


