Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 18. 5. 2022
Přítomni: Kapras Petr, Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Šubr Zdeněk
Omluveni: Nosek Josef, Špůr Petr
Ověřování: Kapras Petr, Šubr Zdeněk
Zapisovatel: Kněžourková Nikola
Program:
1) Zahájení
2) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
3) Volby
4) Rozpočtové opatření č. 5
5) 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 doplněn o bod č. 3 a bod č. 4. Zastupitelé dotázáni,
zda s programem zasedání souhlasí.
Hlasování o schválení programu zasedání:
Hlasování: 4 – 0 – 0
Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.
Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:
Hlasování: 4 – 0 – 0
Ověřováním zápisu ze zasedání nevržen p. Kapras Petr a p. Šubr Zdeněk.
Hlasování o navržení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 4 – 0 – 0
2) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku v souvislosti
s pozemkem p. č. 457/4 v katastrálním území Úhlejov s Úřadem pro zastupování státu ve věcech

majetkových. Tímto převodem se ucelí pozemky pro možnost obnovy přechodové lávky přes
místní potok.
Hlasování o schválení smlouvy.
Hlasování: 4 – 0 – 0

3) Volby
Dne 23. a 24. září 2022 proběhnou volby do zastupitelstva obce Úhlejov. Zastupitelstvo
stanovuje počet členů do zastupitelstva obce pro podzimní volby na počet 7 zastupitelů.
Hlasování: 4 – 0 – 0
Kandidátní listiny je třeba odevzdat do 19.7.2022 na Městském úřadu v Hořicích.
4) Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 dle účetní přílohy. Hlavním důvodem je
realizace akce Autobusová zastávky, kterou je třeba účtovat v jiné účetní položce.
Hlasování: 4 – 0 – 0
5) Organizační záležitosti
•

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 11. 6. 2022. V tentýž den by měl proběhnou i
svoz velkoobjemového odpadu, který je momentálně v řešení.

•

Obec Úhlejov obdržela dotaci z POV Královéhradeckého kraje na akci Rekonstrukce
rozvaděče a elektrických rozvodů v budově kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 180.000,- Kč. Zastupitelstvo obce
dále pověřuje starostku obce k realizaci výběrového řízení.
Hlasování: 4 – 0 – 0

•

Dne 21. 5. 2022 proběhne vítání občánků v Miletíně. Z naší obce se ho mají zúčastnit 2
děti. Starostka obce zajistí předání darů.

•

Pan Kozel začal splácet částku za poničení podlahy v bytě, kde byl v nájmu.

•

Panu Huszárovi bude prodloužena nájemní smlouva pouze na 6 měsíců tj. do konce
měsíce listopadu 2022, poté s ním již další smlouva uzavřena nebude. Zastupitelstvo obce

pověřuje starostku obce, aby nájemníkovi tuto skutečnost s dostatečným předstihem
oznámila. Byt bude předán nejpozději do 30.11.2022.
Hlasování: 4 – 0 – 0
•

Na odpadové místo u kulturního domu bude nainstalován kamerový systém. Důvodem je
opakující se nepořádek, odkládání věcí mimo kontejnery a také vhazování nevhodného
odpadu do kontejnerů. Cenová nabídka na 1 kamerový systém v hodnotě 9.806,50 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci kamerového systému na odpadové místo u
obecního úřadu.
Hlasování: 4 – 0 – 0

•

Dne 21. 6. 2022 proběhne kolaudace autobusové zastávky.

•

Je třeba dle plánu dokončit úpravu přísilničního pásma na Chroustově. Již dříve byl vyzván
p. Kapras, aby předložil obci cenovou nabídku na dokončení. Dále byl v této záležitosti
osloven p. Kratochvíl, který má v současné době také silniční techniku v souvislosti
s realizací autobusové zastávky.
Nabídka č. 1 – Setter a.s., nabídková cena 101.259,76 Kč bez DPH.
Nabídka č. 2 – Petr Kapras, nabídková cena 117.600,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Setter a.s. jakožto zhotovitele na dokončení úpravy
přísilničního pásma na Chroustově.
Hlasování: 4 – 0 – 0

Zapsala: Nikola Kněžourková

Ověřili:

Zdeněk Šubr

Petr Kapras

,

