Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 8. 12. 2021
Přítomni: Nosek Josef, Kapras Petr, Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr
Zdeněk
Omluveni:
Ověřování: Kapras Petr, Špůr Petr
Zapisovatel: Kněžourková Nikola
Program:
1) Zahájení
2) Rozpočtové provizorium pro rok 2022
3) Obecně závazná vyhláška 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
4) Finanční dary
5) Podání žádosti o dotaci
6) Organizační záležitosti
Hlasování: pro – proti – zdržel se
1) Zahájení
Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele
s programem zasedání. Program zasedání byl 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 Kapras a pan Petr Špůr.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 4 – 0 – 2
2) Rozpočtové provizorium 2022

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2022, dle kterého bude
obec Úhlejov zajišťovat chod nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce Úhlejov pro rok
2022. V období rozpočtového provizoria:
1. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá
na hospodárnost a efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků.
2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Hlasování o schválení rozpočtového provizoria.
Hlasování: 6 – 0 – 0
3) Obecně závazná vyhláška 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
- Přijetí této vyhlášky vychází z novely zákona o odpadech, která mění systém odpadového
hospodářství v obcích. Naše obec chce i nadále zachovat pro občany paušální úhradu nákladů, jak
byly zvyklí doteď. Zásadním bodem této vyhlášky je změna výše poplatku.
Obec již několik let systém obecního odpadového hospodářství dotovala a to částkou přes
100.000,- Kč. Tato situace již není únosná a je třeba, aby se i občané začali reálně podílet na
likvidaci odpadů v obci, které sami vyprodukují. Obec v posledních letech značně posílila sběrnou
síť na separovaný odpad, aby měli občané co největší možnost odpad třídit. Reálné náklady obce
jsou v současné době 305.000,- Kč. Když obec zohlední finanční příspěvek od společnosti EKOKOM, které se navrátí zpět do rozpočtu obce, vychází finanční náklad na likvidaci odpadu od 1
trvale hlášené osoby či rekreačního objektu na částku 1.044,- Kč.
Je navrženo stanovení místního poplatku ve výši 750,- Kč za trvale hlášenou osobu v obci a
rekreační objekt.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s výši poplatku 750,- Kč s účinností od 1.1.2022.
Hlasování: 6 – 0 – 0
- Dále zastupitelstvo projedná Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Úhlejov.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku 4/2021, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0
- Aby se snížily náklady na obecní systém odpadového hospodářství řeší zastupitelstvo možnost
odkoupení svozových nádob na separovaný odpad. Jednalo by se o 4 kontejnery 1100 l na papír,
1 zvon 1100 l na sklo, 7 kontejnerů 1100 l na plast. Roční náklady na pronájem svozových nádob
činí cca 20.000,- Kč. Kalkulace odkupu nádob činí částku 41.366,79 Kč. Nádoby by byly
odkoupeny za zůstatkovou hodnotu k 31.12.202, kdy se cena oproti kalkulaci pravděpodobně
mírně poníží.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup svozových nádob na separovaný odpad dle přiloženého
rozpisu v hodnotě 41.366,79 Kč bez DPH.
Hlasování: 6 – 0 – 0
- Z důvodu tlaku na snižování produkce komunálního odpadu se obec dohodla se svozovou firmou
Marius Pedersen a.s., že chce od 1.1.2022 změnit systém odvozu odpadu. Do této doby hradila
tzv. paušální náhradu, kdy byly vykazována produkce komunálního odpadu vycházející z odhadu.
Nyní bude obci účtována skutečná produkce komunálního odpadu svezená z území naší obce.
Reálně tak obce bude mít kontrolu, kolik se na území obce vyprodukuje a po roce obecní systém
odpadového hospodářství co do nákladů zhodnotí.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 950982 o odvozu odpadu ze dne
19.12.2002. Dodatek se uzavírá s účinností od 1.1.2022.
Hlasování: 6 – 0 – 0
- Protože obci do budoucna přibude povinnost třídit textil, rozhodla se starostka obce tuto záležitost
řešit již nyní. Nově je u obecního úřadu osazen 1 ks velkého kontejneru na sběr textilu. Kontejner
obci poskytla společnost TextilEco a.s., která se bude shromážděný textil odebírat. Služba je
zpoplatněna částkou 1200,- Kč bez DPH ročně.

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejneru na sběr a
zpracování oděvů a textilu na dobu neurčitou.
Hlasování: 6 – 0 – 0
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby prověřila u všech podnikatelských subjektů
v obci, jakým způsobem provádějí likvidaci odpadu vzniklého při provozování jejich
podnikatelské činnosti. Dle zákona není možné, aby podnikatelské subjekty prováděly likvidaci
odpadu vzniklého při provozování svého podnikání do obecního systému odpadového
hospodářství (týká se především komunálního odpadu a složek nebezpečného odpadu).
4) Finanční dary
- Obec obdržela žádost o poskytnutí finančního daru od Spolku pro Dvorek. Jedná se o podporu
běžeckých tras na Královédvorsku. Vzhledem k tomu, že se úprava běžeckých tras netýká našeho
bezprostředního okolí, rozhodlo se zastupitelstvo obce tuto žádost nepodpořit.
Zastupitelstvo obce zamítá finanční podporu úpravu běžeckých tras na Královédvorsku.
Hlasování: 6 – 0 – 0
- Dále obec obdržela žádost o podporu od p. Martina Poura, který se svou rodinou zachraňuje
jedinečný objekt historické cihelny v obci Šárovcova Lhota. Pan Pour žádá finanční dar ve výši
5.000,- Kč. Zastupitelstvo obce se rozhodlo žádost podpořit.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč p. Martinu Pourovi.
Hlasování: 6 – 0 – 0
- Jako každý rok obec obdržela zprávu o metodické činnosti od Knihovny Václava Čtvrtka
v Jičíně. Naše obec spolupracuje s touto knihovnou formou výměnného fondu. V současné době
máme v naší knihovně zapůjčeny knihy v hodnotě 52.543,- Kč. Proto je žádoucí i nadále činnost
knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně podpořit. Pro rok 2022 je navrženo poskytnutí příspěvku ve
výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 6 – 0 – 0
Další pravidelné finanční podpory budou projednány a schváleny v roce 2022 po schválení
rozpočtu pro rok 2022.

5) Podání žádostí o dotaci
A) Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 1.10.2021 výzvu k podávání žádostí o
poskytnutí dotace z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. Obec Úhlejov
má v plánu využít dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na realizaci
obnovy místní komunikace označené 1c. Navržen název akce: „Obnova místní komunikace 1c
v obci Úhlejov“. Termín podání žádostí je do 17.12.2021. V případě poskytnutí dotace činí
výše dotace až 80% uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci s názvem Obnova komunikace
1c v obci Úhlejov v celkové hodnotě 7.061.743,- Kč do dotačního programu 117D8210
Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikaci.
Hlasování: 6 – 0 – 0
B) Dotační program Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova
Obec potřebuje řešit havarijní stav elektroinstalací v kulturní části budovy obecního úřadu –
kulturní sál. Jedná se především o velmi špatný stav rozvaděče a následně elektroinstalací
v prostorech kulturního sálu (zásuvky, osvětlení). Pokud by došlo k nějakému problému, nemá
obec nárok na pojistné plnění, protože stav již neodpovídá vystavení platné revize.
Zastupitelstvo si nechalo zpracovat návrh na výměnu rozvaděče a obnovu elektroinstalací
v kulturním sále, přísálí a přístupové chodbě. Odhadovaná hodnota rekonstrukce je vyčíslena
na částku 450.000,- Kč. Výše dotační podpory je až 50%.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního programu
Královéhradeckého kraje – Programu obnovy venkova – účel 1 Občanská vybavenost, veřejná
prostranství a infrastruktura.
Hlasování: 6 – 0 – 0
C) Projekt Autobusová zastávka u obecního úřadu – I. etapa
Žádost o dotaci je podána a v první fázi formálně schválena (IROP). Nyní čekáme na
vyrozumění od MAS Podchlumí, že hodnotící komise projekt kladně vyhodnotila. Poté
předpokládáme ještě nějaké dotazy z IROPU ohledně rozpočtu, což je běžná praxe.
Předpokládá se, že by bylo vhodné koncem měsíce ledna řešit výběrové řízení na poskytovatele

dodávek. Na doporučení jsem oslovila společnost DABONA s.r.o., která se výběrovými
řízeními přímo zabývá. Cenová nabídka na kompletní zpracování výběrového řízení do fáze
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelským subjektem je 21.780,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na organizaci výběrového řízení se
společností DABONA s.r.o. – autobusová zastávka u obecního úřadu.
Hlasování: 6 – 0 – 0
6) Organizační záležitosti
•

Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí Rozpočtové opatření č. 13 a 14 dle
účetní přílohy.

•

Starostka obce ustanovuje inventarizační komisi ve složení: p. Špůr (předseda), Nikola
Kněžourková (člen) a Zdeněk Šubr (člen)

•

Dle škody způsobené v bytě č. 0 v budově obecního úřadu, starostka obce vyzvala p. Kozla,
aby obci uhradil škodu ve výši 10.000,- Kč. Došlo k doložení dokumentu, kdy p. Kozel
chtěl uplatňovat pojistné plnění. Nyní však obec obdržela ukončen pojistné události, kdy
pojišťovna pojistné plnění p. Kozlovi zamítla. P. Kozel bude opětovně vyzván, aby škodu
uhradil. Pokud nedojde z jeho strany k plnění či jiné dohodě, bude věc předání k právnímu
vymáhání.

•

Bude zakoupena posypová sůl na zajištění údržby v období náledí na místech umístění
kontejnerů na separovaný odpad na území obce.

•

V bytě č. 0 v budově obecního úřadu dojde postupně k dokončování rekonstrukce. Do
konce měsíce bude hotová podlaha a kuchyňský kout. Potom se čeká na dokončení
rekonstrukce koupelny. Předpokládá se, že byt bude k pronájmu od 1.2.2022. Dojde ke
zveřejnění nabídky na pronájem bytu s těmito základními požadavky:
- minimální výše nájemného stanovena na 4.600,- Kč.
- nájemní vztah bude podmíněn zajištěním drobných údržbářských prací ve spojitosti
s budovou obecního úřadu a bytových domů za úplatu.
- žadatel předloží obci bezdlužnost
Hlasování: 6 – 0 – 0

Zapsala: N. Kněžourková

Ověřili:

Petr Špůr

Petr Kapras

