
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 7.9.2021   

 

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

Omluveni: Kněžourková Nikola, Nosek Josef,   

Ověřování: Petr Kapras, Špůr Petr  

Zapisovatel: Zdeněk Šubr  

Program: 

1) Zahájení 

2) Byt čp. 50 

3) Dotace 

4) 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: 4 – 0 – 0  

 

Zapisovatel zápisu ze zasedání navržen pan Zdeněk Šubr. 

Hlasování o schválení zapisovatele zápisu: 

 Hlasování: 3 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Petr Špůr a pan Petr Kapras. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: 

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

2) Byt čp. 50 

- elektrické rozvody – světla jsou zakoupena a připravena k montáži, práce je objednána u firmy 

Elmont s.r.o. Hořice. Provedou kontrolu všech vypínačů a zásuvek včetně nutné výměny. 

Zkontrolují a vyčistí topné systému včetně výměny jednoho přímotopu. Vymění zvonek a větrák 

v koupelně. Vystaví obci revizní zprávu, aby bylo zřejmé, že je vše v pořádku. 

- plovoucí podlaha je objednána u firmy SVARTES s.r.o. Chodovice. Termín bude upřesněn dle 

připravenosti bytu. Dlažba zůstane stávající, jen ji p. Špůr vyčistí speciálním přípravkem. 



  

- v koupelně je třeba demontovat koupelnové vybavení. Pan Šubr se nabídl, že je ochoten se o to 

postarat včetně likvidace za cenu 6000,- Kč v hrubém dle DPP.  

Hlasování o odsouhlasení finančního rozsahu prací p. Šubrovi. 

 Hlasování: 3 – 0 – 1  

 

P. Špůr zajistí vyčištění obkladů a dlažby. Po demontáži se uvidí stav za sprchovým koutem. Bude 

pozván p. Petera ohledně nového vybavení. 

 

- interiérové dveře (3 ks) se nakoupí v některém ze stavebních hypermarketů, kde bude 

nejvýhodnější cena. 

 

- kuchyňskou část je třeba vybavit jednoduchým kuchyňským koutem, elektrický sporák má obec 

k dispozici. Prohlídku truhláře zajistí p. Šubr. 

 

- přepis elektřiny je v běhu. 

 

- starostka obce zajistí malířské služby, byt se vymaluje a také bude zajištěno malování chodby 

obecního úřadu. 

 

- vzhledem k tomu, že nemáme jistotu, že bývalý nájemník obci navrátil všechny existující klíče, 

je žádoucí nechat vyměnit klíč u hlavního vchodu do obecního úřadu. Starostka obce projednala 

s p. Mudrayem z Hořic. Bude pořízena bezpečnostní vložka a klíče budou vydány na podpis. 

 

3) Dotace 

- Kaplička je dokončena. Bude podáno vyúčtování na MZe. Na doporučení p. Špůrové starostka 

navrhuje pokácení tújí, které jsou před kapličkou. Jsou nevzhledné a před budovu tohoto typu 

nepatří. K tomuto bodu se vrátíme na dalším zasedání. 

- Souběžně s kapličkou byl dokončen i Křížek u Josefa, který byl zrestaurován samostatně bez 

dotace. Obec má takto všechny památky na území opraveny. 

- Autobusová zastávka je před podáním na IROP. Jsou dokončovány textové náležitosti studie 

proveditelnosti, kdy podáno bude do konce září 2021. Potom by nás měla čekat organizace 

výběrového řízení v zimním období a realizace je předpokládána na jaro 2022. 

 

ZO Úhlejov schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 



ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, 12. Výzva MAS Podchlumí, z. s. jako 

nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Podchlumí na 

období 2014 – 2020“ s názvem „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava III“, a to na 

realizaci projektu s názvem „Úhlejov – autobusová zastávka u obecního úřadu – etapa I.“ 

Hlasování: 4 – 0 – 0 

 

- Pokud budou vypsány krajské dotace, bylo by dobré zkusit podat žádost na rekonstrukci elektřiny 

na sále obecního úřadu. Akci by bylo vhodné ještě rozšířit o výměnu osvětlení na chodbě OÚ. 

Aktualizace podkladů bude provedena v průběhu měsíce října. 

- Dále by bylo možné zkusit v roce 2022 podat individuální dotaci na KÚ královéhradeckého kraje 

na parkovací plochu u obecního úřadu, která se bude muset vybudovat v souvislosti s novou 

autobusovou zastávkou a mohly by se řešit i parkovací plochy pro turisty. 

- Předpokládá se, že na podzim bude opět otevřen dotační titul MMR, jehož součásti je i 

rekonstrukce komunikací. Obec by chtěla opětovně podat zpracovaný projekt na komunikace na 

Růžovka. V souvislosti se současnou spolupráci obec dostala nabídku od Ing. Novákové. Za 

podání žádosti o dotaci si účtuje 20.000,- Kč bez DPH. Po přiznání dotaci si žádnou speciální 

odměnu neúčtuje, což je pro obec výhodnější než původní společnost. 

 

Hlasování o uzavření Příkazní smlouvy na podání žádosti o dotaci s Ing. Novákovou. 

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

- Možnost opravy přístupové cesty k bytovým domům formou projektu propustných povrchů je 

v řešení. Geodeti zajistili výškopis, aby bylo zřejmé, že projekt realizovat lze. Obec obdržela 

cenovou nabídku na zpracování projektu a podání žádosti o dotaci. Společnost Artendr s.r.o. 

požaduje částku 95.590,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvu se zdá částka neúměrně vysoká vzhledem 

k rozsahu a o toto řešení nemá prozatím zájem. 

 

4) Organizační záležitosti  

• Záměr obce prodat byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 5.8.2021 do 5.9.2021. 

Žádný další zájemce kromě pana Šubra se nepřihlásil. Pan Šubr tímto akceptuje zveřejněné 

podmínky prodeje a o část pozemku 550/2 má i nadále zájem.  

 



Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 550/2 dle zveřejněného záměru p. 

Zdeňku Šubrovi. Dále pověřuje starostku obce k zajištění geodetické přípravy a zajištění 

uzavření kupní smlouvy. 

  Hlasování: 3 – 0 – 1  

 

• Vzhledem k tomu, že v bytě v budově OÚ vznikla škoda na plovoucí podlaze ze zavinění 

bývalého nájemníka, je žádoucí přistoupit k vymáhání škody. Nová plovoucí podlaha by 

stála cca 20.000,- Kč. Obec přihlédne k opotřebení za dobu užívání bytu nájemníkem a 

bude vymáhat částku 10.000,- Kč. Odesláním výzvy je pověřena starostka obce. 

 

Hlasování o započetí vymáhání škody v hodnotě 10.000,- Kč po p. Kozlovi. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Na starostku se obrátila p. Plecháčová s požadavkem na byt v obecním úřadě. Bylo jí 

vysvětleno, že byt není v současné době k dispozici. P. Plecháčová si může podat oficiální 

žádost a zastupitelstvo ji v případě, že bude mít dostupný obecní byt, vyrozumí. 

• Starostka dává zastupitelstvu na vědomí Rozpočtové opatření č. 9 a 10 dle účetní přílohy. 

• Pan Cerman obci nepodal žádné stanovisko ohledně dřevin na Chroustově. Přísilniční 

pásmo bude s důvodu nejasného vývoje počasí dokončeno až na jaře 2022. 

• Společnost Regio HK započne zpracovávat změnové řízení k územnímu plánu obec 

Úhlejov. Pan Cerman se své připomínky z finančních důvodů vzdal. Obec musí uzavřít 

dodatek a tuto změnu z řízení vyjmout. 

• Je třeba zvážit organizaci zimní údržby obce. Chroustov a Růžovka by měl na starosti 

opětovně p. Bureš. Je třeba zvážit, zda mi nezadat i Brodek a Úhlejov, protože p. Zvoníček 

chodí do zaměstnání a není schopen reagovat pružně dle vývoje počasí.  

• Bude provedena pravděpodobně poslední frekvence sekání. Obec poté celou sezónu 

zhodnotí a rozhodne se ohledně další spolupráce. 

• Bylo by vhodné opětovně projednat se SÚS Dvůr Králové údržbu silnice na Třebihošť. 

Měla být provedena prořezávka okolo komunikace, což neproběhlo. 

 

Zapsal: Z. Šubr      Ověřil: Petr Špůr 

 

         Petr Kapras   

     


