
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 3. 8. 2021   

 

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

Zdeněk  

Omluveni:  

Ověřování: Nosek Josef, Špůr Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Smlouva o umístění zařízení  

3) Žádost o finanční dar – obec Rohoznice 

4) Byt v budově obecního úřadu  

5) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Zastupitelé dotázáni, zda s programem souhlasí. Program 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 Petr Špůr a pan Josef Nosek. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: 

 Hlasování: 4 – 0 – 2  

 

 

 

 



2) Smlouva o umístění zařízení  

Smlouva o umístění zařízení byla obci zaslána v souvislosti s montáží přenosového zařízení 

internetu pro nemovitost v Brodku. Společnost SPCom s.r.o. bude ročně hradit obci Úhlejov 

částku ve výši 500,- bez DPH.  

 

Hlasování o uzavření smlouvy o umístění zařízení.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

3) Žádost o finanční dar – obec Rohoznice  

Obec Rohoznice nás jako každý rok žádá o finanční podpora na provoz mateřské školy 

v Rohoznici. V současné době dochází do školky dle výkazu celkem 3 děti. V této záležitosti je 

navrženo poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč. 

 

Hlasování o poskytnutí finančního daru obci Rohoznice ve výši 10.000,- Kč.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

4) Byt v budově obecního úřadu  

Dne 3. 8. 2021 došlo k převzetí bytu od nájemníků. Do předávacího protokolu byl uveden stav 

podlahy, který je ve velmi špatném stavu. O stavu dlažby v kuchyni a koupelny bylo 

zastupitelstvo obce již informováno dříve. V současné době je žádoucí začít řešit rekonstrukci 

bytu – koupelny, podlahy, revizi elektroinstalací atd. Je třeba také zvážit další možnosti 

pronájmu bytu včetně podmínek (snížené nájemné, protihodnota drobná údržba obce atd.). 

 

5) Organizační záležitosti  

• Starostka dává zastupitelstvu na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 dle účetní přílohy. 

• Kaplička v rekonstrukci – v současné době probíhají koordinace prací, aby byla celá akce 

dokončena do 1.8.2021. Do konce roku 2021 bude celá akce profinancována a odevzdána 

na MZe ČR.  

• Turistické místo Chroustov – objednán mobiliář a měl by být dodán na počátku měsíce 

srpna. 

• S p. Šplíchal proběhlo místní šetření u prací okolo přístupové komunikace, které nebyly 

obci nahlášeny a odsouhlaseny. Pan Šplíchal byl vyzván, aby zajistil likvidaci odpadů 

z navážky a dovezl na místo lepší hlínu na rekultivaci místa. Obec zajistí rozhrnutí hlíny 



a terénní úpravu místa. Poničené keře a dřeviny byly ze strany obce ošetřeny, pan 

Šplíchal byl vyzván k součinnosti, kdy nebude bez vědomí obce žádné zásahy činit. 

• U cesty k nemovitosti p. Martínka proběhlo vyměření. P. Martínek byl vyrozuměn o tom, 

aby si prohlédl terén, co se týče parametrů cesty, kdy bude muset případnou dopravu 

materiálu přizpůsobit podmínkám na místě.  

• Cesta Chroustov - pí. Erbenová a Černochovi – v této záležitosti je žádoucí rozhrnout 

hromadu štěrku, což měla zajistit pí. Erbenová v průběhu prvního prázdninového týdne. 

Toto však neučinila a požaduje provedení po obci. Stromy doposud též nebyly ořezány.  

Dle předávacího protokolu je nutné dokončit srovnání povrchu cesty a vytvořit 

připomínkovaný nájezd. Nedodělky budou odstraněny do 31. 8. 2021. Na obecních 

pozemcích dojde před dokončením akce k ořezání stromů, aby nedošlo k poničení 

techniky. 

• U nemovitosti p. Štajera proběhne místní šetření.  

• P. Cerman dotázán, zda má zájem o novou výsadbu stromů u přísilničního pásma, které by 

nahradily původní smrky. Pan Cerman se do dnešního dne nevyjádřil. Starostka obce vznese 

nový dotaz s termínem vyjádření do 31. 8. 2021. 

• V záležitosti přísilničního pásma bylo ze strany ZD Miletín vše splněno. Zhotoven písemný 

protokol. Dokončení je tedy závislé na dohodě s p. Cermanem. Přepokládá se však, že práce 

budou moci být provedeny až na jaře 2022, z důvodu průtahu ze strany okolních obyvatel.  

• Na Chroustově proběhlo vyměření obecního pozemku okolo autobusové čekárny a 

prostranství u kontejnerů. Byl zde opravdu zjištěn značný zábor obecního pozemku 

soukromou zelení a bez předchozí dohody. Obec s majiteli projedná odstranění dřevin, které 

se zde nachází a zamezují tak obci užívání pozemku. Vzhledem k tomu, že obec dlouhodobě 

řeší problém s parkujícími turisty a návštěvníky obce, mohla by zde vzniknout parkovací 

místa. Povrch by měl být vodopropustný. Záležitost bude řešit p. Šubr.  

• V místní části Brodek dojde k cenové kalkulaci vypouklého místa mezi nemovitostmi 

Špůrových, které může být příčinou poškození osobních automobilů. 

• Bylo provedeno zametení komunikací obci z důvodu přívalového deště, který způsobil 

nánosy bláta a štěrku na zpevněných komunikacích. 

• Stav komunikace u Rainových, Kaprasových a na Růžovka je špatný. Vznikly zde velké 

výmoly po přívalovém dešti. 

• Okolo nemovitosti p. Machka je žádoucí zajistit vyčištění příkopu, aby voda lépe odtékala.  



• Dalším problémem je stékající voda z pastvin v okolí bytových domů. Nájemníci podali na 

obec podnět k řešení z důvodu hrozby zatečení přívalové vody do sklepních prostorů 

bytových domů. Částečně by mohlo napomoci zrealizovat obnovu dlažby a obrubníků 

v zadní části bytových domů. 

• Požaduje urovnání pozemku do původního stavu ve „švestkové aleji“, kterou má v pronájmu 

Libuše Kaprasová. Pokud zde má být dále řešeno ježdění v jarních a zimních měsících je 

třeba provést zpevnění, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky.  

• Starostka musela urgentně řešit problém s hlavním počítačem, který je využíván pro 

zpracování účetnictví. Bohužel dle vyjádření servisního technika došlo k dožití základové 

desky počítače a nelze ho již opravit. Data z počítače byla zachráněna na disku, který byl 

v pořádku. Z tohoto důvodu starostka obce předkládá zastupitelstvu tento počítač k vyřazení. 

Jedná se o položku 25 DHM – Stolní počítač CzechPoint – hodnota 38.704,- Kč. 

 

Hlasování o odepsání počítače z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Pan Šubr podal žádost o odkup části pozemku 550/2 v katastrálním území Chroustov u 

Miletína, která sousedí s jeho nemovitostí. Chce zde založit bariéru keřů, aby ochránil svoji 

nemovitost od znečištění, které je při průjezdu techniky způsobováno. Záměr bude vyvěšen s 

podmínkou cena za m2/ 100,- Kč. 

 

Hlasování o zveřejnění záměru obce prodat část pozemku 550/2.  

 Hlasování: 5 – 0 – 1  

 

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřil: Petr Špůr 

 

 

 

         Josef Nosek   

     


