
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 7. 12. 2022 

 

Přítomni: Lenka Šedivá, Zdeněk Šubr, Pavel Šubr, Lukáš Janeček, Leona Kulinová,  

Vlasta Huňáčková, Petr Špůr 

Omluveni: - 

Ověřování: Petr Špůr, Pavel Šubr 

Zapisovatelka: Vlasta Huňáčková 

Program: 

1) Zahájení 

2) Rozpočtové provizorium pro rok 2023 

3) Inventarizace 

4) Finanční dary 

5) Dotace 

6) Organizační záležitosti 

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání přítomných, které začalo v 18:00 hodin.  

Zastupitelé dotázáni, zda s programem zasedání souhlasí. Program schválen bez dalšího doplnění. 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena slečna Vlasta Huňáčková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

Ověřováním zápisu ze zasedání navržen pan Petr Špůr a pan Pavel Šubr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 5 – 0 – 2  

 

 

 

 



2) Rozpočtové provizorium pro rok 2023 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2023, dle kterého bude 

obec Úhlejov zajišťovat chod nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce Úhlejov pro rok 

2023. 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: 7 – 0 – 0 

 

3) Inventarizace 

Starostka obce zastupitelstvo seznámila s náležitostmi provedení inventarizace obecního majetku 

za rok 2022.  

Ustanovila inventarizační komisi ve složení Petr Špůr (předseda), Zdeněk Šubr (člen) a Vlasta 

Huňáčková (člen). Inventarizace musí být provedena do 31.1.2023. 

 

4) Finanční dary 

Obec Úhlejov dlouhodobě spolupracuje s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně formou výměnného 

fondu, který tvoří většinový objem zápůjčky občanům obce. Z těchto důvodů je nezbytné se i 

nadále podílet formou finančního daru a přispívat na obnovu knižního fondu.  

Pro rok 2023 je navrženo poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

Další pravidelné finanční podpory budou projednány a schváleny v roce 2023 v rámci schvalování 

návrhu rozpočtu pro rok 2023. 

 

5) Dotace 

Čeká nás realizace obnovy elektrických rozvodů a osvětlení na sále v budově obecního úřadu. 

Akce by měla být hotova do konce března 2023. 

 



Do krajských dotací momentálně není možné žádný projekt podávat, protože díky získání 

finančních prostředků v roce 2022, je obec pro rok 2023 nezpůsobilým žadatelem.  

Na jaře se musí vybudovat parkovací plocha pod obecním úřadem, na kterou dotaci čerpat nelze a 

obec tuto akci bude muset hradit plně z vlastních zdrojů. 

Dále jsou zde dotace od MMR na cestu na Růžovka, která je v dezolátním stavu. Pravděpodobně 

se ale dotace sníží na 50 % a vyvstává zde otázka financování. Bližší informace budou možná 

v únoru 2023. 

 

6) Organizační záležitosti 

• Dne 19. 1. 2023 v 16:00 hodin proběhne veřejné zasedání ohledně projednávání změny č. 

1 územního plánu Úhlejov. 

Starostka obce seznámila zastupitele s prozatímním průběhem změnového řízení. Zároveň 

zastupitelstvo přistupuje k úpravě prvků regulačního plánu obce Úhlejov. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu s prvky regulačního plánu. 

Zastupitelstvo také schvaluje pořízení návrhu Změny č. 1 ÚP Úhlejov zkráceným 

postupem, kdy následně schvaluje žádost obce o pořízení Změny č. 1 ÚP Úhlejov u 

příslušného úřadu územního plánování. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

• Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí Rozpočtové opatření č. 10,11 a 12 dle 

účetní přílohy. 

• Starostka i nadále řeší možnost dokončení kanalizačního dešťového zatrubnění, které je 

třeba dostat až k vodoteči. Zatím naráží na problém s pozemky. Zkusí projednat variantu 

vedení zatrubnění po druhé straně silnice do Brodku, kde je však kabeláž CETIN. 

• Zastupitelstvo obce od roku 2023 schvaluje navýšení hodnoty dárkového balíčku při 

gratulování občanům z částky 500 Kč na částku 1 000 Kč. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

• Pan Huszár předal byt v pořádku bez viditelných vad a taktéž doplatil i všechny 

pohledávky. Novou nájemnicí bytu č. 4 je paní Petra Vilímková, se kterou byla uzavřena 

nájemní smlouva od 1.12.2022. Kauce je řádně složena. 

• Na minulém zasedání dne 31. 10. 2022 se řešila inflace a navýšení nájemného u bytových 

domů pro rok 2023. Protože se dá předpokládat, že meziroční míra inflace může dosáhnout 

až 17%, rozhodlo se zastupitelstvo k zmírnění dopadu ekonomické krize na nájemníky.    

Návrh na navýšení nájemného od ledna 2023 o 5 %. 



Hlasování: 7 – 0 – 0 

• Na předcházejících zasedáních zastupitelstva obce byla zmíněna možnost umístění boxu 

Zásilkovny v naší obci. Tento podnět momentálně nelze realizovat z důvodu nesplnění 

podmínek obce. Box je umísťován do obcí s 500sty obyvateli. Stejná situace je i u 

červeného kontejneru na elektrozařízení, který se umísťuje pouze do obcí od 1000 

obyvatel. 

• Je objednáno zpracování posudku na energetické úspory a možnost vytápění obecního 

úřadu (fotovoltaika v kombinaci s tepelným čerpadlem). Hodnota posudku je 10.000,- Kč. 

Obci se tak otevře cesta k čerpání dotací. 

• Do dne 14. 12. 2022 je třeba ustanovit členy volební komise pro volby prezidenta ČR. 

Ihned po novém roce bude potřeba dodat voličům volební lístky, nejpozději do 10.1.2023. 

Organizaci voleb zajistí starostka, místostarosta a členové volební komise. 

• Poplatek za likvidaci odpadů se pro rok 2023 se určitě navyšovat nebude. Obec bude hledat 

další cestu k motivací občanů a zvyšování podílu separovaného odpadu. Do hry se reálně 

dostává zavedení systému DOOR-TO-DOOR u plastu a papíru. 

• Je třeba vyřešit vyvěšování vlajek. Stávající držák není na ideálním místě a také dřevěná 

tyčovina se láme a bobtná. 

• Obec zastupitelstva schválilo odstranění zbývajících vzrostlých dřevin za budovou 

obecního úřadu. Konkrétně se jedná o 2 ks břízy bělokoré a 1 ks smrku ztepilého (dvojitý 

kmen). Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu a na jaře frézování pařezů.  

Hlasování: 7 – 0 – 0 

• Na sál by bylo vhodné koupi cca 30 ks hrnečků na kávu, aby zde bylo dostatečné vybavení 

při pořádání akcí. Zajistí starostka obce. 

 

Zasedání ukončeno v 19:30 hodin. 

 

  

Zapsala: Vlasta Huňáčková      Ověřili: Petr Špůr 

       

            Pavel Šubr 

 


