Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 22. 6. 2022
Přítomni: Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr Zdeněk
Omluveni: Kapras Petr, Nosek Josef
Ověřování: Špůr Petr, Šubr Zdeněk
Zapisovatel: Kněžourková Nikola
Program:
1) Zahájení
2) Rekonstrukce rozvaděče a elektrických rozvodů v kulturním domě
3) Informace a plán prací v obci
Hlasování: pro – proti – zdržel se
1) Zahájení
Na začátku zasedání proběhlo přivítání Zastupitelé dotázáni, zda s programem zasedání souhlasí.
Program schválen bez dalšího doplnění.
Hlasování o schválení programu zasedání:
Hlasování: 4 – 0 – 0
Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.
Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:
Hlasování: 3 – 0 – 1
Ověřováním zápisu ze zasedání navržen p. Špůr Petr a p. Šubr Zdeněk.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 2 – 0 – 2
2) Rekonstrukce rozvaděče a elektrických rozvodů v kulturním domě
Výběrové řízení bylo zveřejněno na úřední desce obce v období od 7.6. do 22.6.2022. Osloveny
byly 3 firmy, které doručily své nabídky. Výběrová komise vyhodnotila doručené nabídky a
předložila zastupitelstvu výsledek výběrového řízení.
Uchazeč č. 1
LP Elektroinstalace s.r.o., Domoslavická 151, 507 52 Ostroměř
Nabídková cena včetně DPH: 448.314,32 Kč

Uchazeč č. 2
Elmont spol. s r. o., Havlíčkova 2184, 508 01 Hořice
Nabídková cena včetně DPH: 439.822,30 Kč
Uchazeč č. 3
Pavel Nezbeda, Pecka 402, 507 82 Pecka
Nabídková cena včetně DPH: 449.366,53 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr společnosti Elmont spol. s.r.o. jakožto výherce výběrového
řízení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: 4 – 0 – 0
3) Informace a plán práci v obci
- autobusová zastávka je již zkolaudována. Akce byla realizována v souladu s dokumentací.
Byla doporučena změna umístění dopravní značky označující autobusovou zastávku.
S odporem dopravy bude dořešeno oficiální stanovení dopravního značení.
- Přísilniční pásmo na Chroustově je dokončeno a jsou i vybrány příkopy.
- Bude třeba začít se zabývat dalšími možnostmi v podpoře systému třídění v obci. Protože
místa na separovaný odpad již není možné nějak zásadně rozšiřovat, připadá v úvahu tzv.
systém DOOR TO DOOR. Znamená to, že by občané měli popelnici na separovaný odpad
přímo u svého domu a svoz by probíhal stejně jako u komunálního odpadu. Obec by v první
prověřila zájem občanů a řešil by se i zájem o domácí kompostéry.
- V rámci stavebních prací při rekonstrukci chodníku vznikly vícepráce - odvod dešťové
vody, který vedl přímo v chodníku, oprava kanalizační vpusti u parku, rozšíření dlažby až
před vjezd u nemovitosti Munzarových apod. Vícepráce zkalkulovány v částce 43.620,- bez
DPH.
Zastupitelstvo souhlasí s objemem provedených víceprací a pověřuje starostku obce
k úhradě faktury.
Hlasování: 4 – 0 – 0
- Na střeše kulturního domu proběhne výměna šablon na střeše + realizace pochozí lávky ke
komínu a spodní plechovou střechu na nástavbě.
- V bývalé knihovně je již v řešení vstup do podkrovních prostor.

4) Organizační záležitosti
- sekání pozemků probíhá dle plánu bez větších problémů. Jediné úskalí vzniklo na
Chroustově u cesty k chatové osadě. Při prohlídce lokality s firmou bylo zjištěno, že na
travnatém břehu jsou naházeny již zarostlé větve a nepořádek, což zabraňuje firmě, aby
provedla požadované sekání. Obec bude muset řešit nejprve vyčištění této lokality, protože
bez toho nepůjde provádět jednoduché sekání. Dojde k oslovení firmy, která by mohla
lokalitu vyčistit.
- v rámci výměny veřejného osvětlení na Úhlejově bude třeba provést výměnu 1 ks sloupu.
Jedná se o sloup u p. Machka, kde došlo k poškození v rámci nárazu automobilu.
- Na Růžovkách se bohužel vyskytl problém, kdy současná kabeláž je již nedostačující a dle
sdělení realizační firmy není schopna garantovat, že zvládne zátěž 4 LED svítidel.
Zastupitelstvo požaduje dodání odborné zprávy, kterou si nechá potvrdit od nezávislé osoby.
Zároveň dojde k zajištění kalkulace na výkopové práce.
- známe výsledek podané dotace na rekonstrukci komunikace a Růžovka. Podání žádosti bylo
úspěšné, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj tuto akci finančně podpořilo. Bohužel z důvodu
nedostatku finančních prostředků je tento projekt zařazen až mezi náhradníky. Může se stát,
že dojde k navýšení finančních prostředků nebo někdo realizace neprovede a obec se posune
kupředu. Samozřejmě je zde otázka opakovaného podání žádosti na podzim 2022.
- na Růžovkách je tedy třeba řešit alespoň nějaké udržovací práce na cesty. Nejvážnější
problém jsou přívalové deště, kdy voda teče až od lesa pod nemovitost p. Šafáře. Je třeba
nechat vybrat zanesené příkopy a také vyřešit odklon dešťové vody v úseku od křižovatky u
čp. 34 k lesu. Je navrženo vybudování přejezdových retardérů z kamene, které by odvedly
vody na travnaté pozemky v okolí cesty. Cena stanovena na částku 120.076,96 Kč bez DPH.
Faktem zůstává, že pokud se zásah neprovede, dojde do budoucna k devastaci zpevněného
úseku této komunikace obce bude muset stejně uvolnit možná i vyšší finanční prostředky,
aby stav komunikace udržela v normálu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním částky 120.076,96 Kč na odvodnění cesty na
Růžovkách. Starostka obce objedná tyto práce u společnosti Setter a.s..
Hlasování: 4 – 0 – 0
- Zastupitelstvo obce zahajuje právní postup proti společnosti ARTENDR s.r.o. ve věci
vymáhání škody způsobené chybným podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci cesty na

Růžovka v roce 2020. Způsobená škoda je ve výši 30.000,- bez DPH. Starostka obce zadá
požadavek na vymáhání právnímu zástupci obce.
Hlasování: 4 – 0 – 0
Zapsala: N. Kněžourková

Ověřili:

Petr Špůr

Zdeněk Šubr

,

