
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 19. 1. 2022   

 

Přítomni: Šedivá Lenka, Špůr Petr, Nosek Josef, Šubr Zdeněk 

Omluveni: Nikola Kněžourková, Petr Kapras 

Ověřování: Josef Nosek, Špůr Petr  

Zapisovatel: Zdeněk Šubr 

Program: 

1) Zahájení 

2) Návrh rozpočtu na rok 2022 

3) Návrh rozpočtového výhledu na období 2023 – 2026  

4) Dohody o provedení práce  

5) Darovací smlouvy 

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: 4 – 0 – 0 

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržen pan Zdeněk Šubr.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Josef Nosek a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0    

 

2) Návrh rozpočtu na rok 2022 

Příjmová část rozpočtu je navržena dle příjmů roku 2021. Starostka si netroufá přistoupit 

k odvážnějšímu určení rozpočtových příjmů, protože není možné předvídat další vývoj covidové 

situace. Odhad příjmů stanoven na částku 3.189.745,- Kč. V této částce nejsou započítány 

případné příjmy z dotací. 



Výdajová část je nastavena tak, aby byly hrazeny standartní běžné záležitosti ve spojitosti 

s chodem obecního úřadu a zajištění chodu obce.  

V roce 2022 nás dále čekají stěžejní plánované akce: 

- vybudování autobusové zastávky u obecního úřadu 

- oprava chodníku 

- obnova veřejného osvětlení Úhlejov a rozšíření osvětlení Růžovka 

- dokončení přísilničního pásma Chrostov 

Vše ostatní bude záviset na rozhodnutích o přiznání dotace a na finančních prostředcích, které 

bude mít obec pro letošní rok k dispozici. 

Výdajová část je z důvodu ušetřených prostředků z minulých let stanovena na částku 5.398.772,- 

Kč. 

  

Hlasování o schválení a zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2022.  

  Hlasování: 4 – 0 – 0 

  

3) Návrh rozpočtového výhledu na období 2023 – 2026  

V souběhu s rozpočtem obce a plánovaným rozvojem došlo k aktualizace tohoto dokumentu na 

období následujících 4 let. 

 

Hlasování o schválení návrhu rozpočtového výhledu na období 2023 – 2026.  

  Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

4) Dohody o provedení práce  

Je třeba provést finanční revizi ohodnocení práce při uzavírání pracovně právního vztahu DPP. Je 

navrženo, aby při uzavírání DPP na standartní údržbářské práce byla odměna stanovena na částku 

200,- Kč/ hod pro všechny subjekty nerozdílně.  

• Dohoda o provedení práce s panem Petrem Špůrem na období do 31.12.2022. Jeho náplní 

bude drobná údržba obce, kontrola a servis ČOV a vodovodního řádu. Navržená odměna 

200,- Kč/hod. 

Hlasování o schválení uzavření DPP s panem Špůrem.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 



• Dohoda o provedení práce s paní Lenkou Šedivou na období do 31.12.2022. Její náplní je 

zajištění pravidelného úklidu prostorů budovy obecního úřadu (kulturního domu). 

Navržená odměna 120 Kč/hod. 

Hlasování o schválení uzavření DPP s paní Šedivou.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Dohoda o provedení práce s panem Zdeňkem Šubrem na období do 31.12.2022. Jeho 

náplní bude drobná údržba obce. Navržená odměna 200,- Kč/hod. 

Hlasování o schválení uzavření DPP s panem Šubrem.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

5) Darovací smlouvy 

• Finanční dar na časopis Pod Zvičinou ve výši 1.250,- Kč, jejímž vydavatelem je 

Zemědělská akademie a gymnázium Hořice.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 1.250,- Kč.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Finanční dar pro dobrovolné hasiče Úhlejov ve výši 1.000,- Kč na zajištění úhrady 

poplatků.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Finanční dar pro Český svaz včelařů ve výši 5.000,- Kč.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.  

 Hlasování: 4 – 0 – 0   

 

6) Organizační záležitosti  

• Pan Kozel podal písemnou námitku, kdy nesouhlasí s požadavkem obce na náhradu škody 

za zničenou podlahu ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo s podanou námitkou nesouhlasí a 

pověřuje starostku obce, aby kontaktovala právního zástupce obce, aby zahájil právní 

úkony v dané věci. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

• Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí Rozpočtové opatření č. 15 dle účetní 

přílohy. 



• Ing. Martínen žádá obec, aby provedla úpravu přístupové cesty k rekreační nemovitosti na 

Chroustově v jeho majetku. Připravuje kompletní obnovu nemovitosti a řeší problém 

s příjezdem techniky. Tato cesta je opravena až k nemovitosti Štádlíků a obec v současné 

době nemá záměr tuto cestu v dalším úseku obnovovat. 

Zastupitelstvo obce zamítá žádost Ing. Martínka na provedení zpevnění přístupové cesty 

k nemovitosti č.e. 455 v Chroustově. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

• Je již známe oficiální míra meziroční inflace za rok 2021 – 3,8%. U bytových domů dojde 

k navýšení nájemného. 

• Na Chroustově je třeba dokončit přísilniční pásmo – chodník a nechat vybrat příkop od 

Houfkových. 

• Proběhlo zveřejnění záměru Královéhradeckého kraje o převodu komunikace do majetku 

obce Úhlejov. 

• Opět je problém se veřejným osvětlením a p. Materna problém opakovaně nevyřešil. Je 

třeba stanovit si další postup. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, aby zadala 

opravu veřejného osvětlení společnosti Elprom s.r.o. Hořice. Vyčíslené náklady po 

provedení opravy budou vymáhány po společnosti Elektroterm s.r.o. Lázně Bělohrad. 

Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

• Bohužel pro letošní rok bude muset obec hledat novou firmu na sekání pozemků. Bude 

připraveno nové poptávkové řízení, aby nejpozději do konce března byl tento problém 

vyřešen. Pan Bačina vznesl připomínku na údržbu pásma okolo vrchní přístupové cesty 

k chatám. Tato část by byla přidána do seznamu pozemků k údržbě a 1 x ročně by se 

nechala před prázdninami osekat. 

• Starostka dle sdělení zjistila, že dotace na místní komunikace nebyla obci přiznána 

z důvodu pochybení dotační kanceláře ARTENDR, která nedoložila správnou přílohu. 

Obec předá záležitost k dalšímu právnímu přezkumu, neboť se domnívá, že obci vznikla 

škoda ve výši částky podání žádosti o dotaci. Dle výstupu se bude věc řešit dál. 

• V současné době máme podanou dotaci na Autobusovou zastávku, která se připravuje 

k realizaci. Dále je opětovně podána žádost o dotaci na cestu na Růžovka na MMR. Další 

podaná dotace je rekonstrukce rozvaděče a el. rozvodů na sále kulturního domu. 

Vyhodnocení úspěšnosti bude do konce května 2022. 

• Na letošní rok připadají volby do zastupitelstva obce a bude třeba započít řešit obsazení 

kandidátní listiny. 



 

 

Zapsala: Zdeněk Šubr       Ověřili: Petr Špůr 

 

 

 

          Josef Nosek 

      .  


