Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 19. 7. 2022
Přítomni: Kapras Petr, Kněžourková Nikola, Nosek Josef, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr
Zdeněk
Omluveni: 0
Ověřování: Nosek Josef, Špůr Petr
Zapisovatel: Kněžourková Nikola
Program:
1) Zahájení
2) Záměr obce prodat
3) Rekonstrukce veřejného osvětlení
4) Rozpočtové opatření č. 6
5) Organizační záležitosti
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: 6 – 0 – 0
Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.
Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:
Hlasování: 5 – 0 – 1
Ověřováním zápisu ze zasedání nevržen p. Nosek Josef a p. Špůr Petr.
Hlasování o navržení ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 4 – 0 – 2
2) Záměr obce prodat
Obec byla oslovena s žádosti o prodej pozemku p.č. 451/2 v katastrálním území Úhlejov. Jedná
se o pozemek u nemovitosti p. Chrzové v Brodku. Tento pozemek prochází přes dvůr u její
nemovitosti. Paní v současné době začala řešit záměr prodeje chalupy a tento pozemek

v obecním vlastnictví ji samozřejmě prodej komplikuje. Neboť se nám před nějakou dobou
podařilo vyřešit pozemkové záležitosti a k okolním nemovitostem již existuje oficiální přístup po
pozemcích v majetku obce Úhlejov je možné, aby obec tento pozemek prodala.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 451/2 o celkové výměře 108m2.
Minimální stanovená cena je 550,- Kč/m2.
Hlasování: 6 – 0 – 0
3) Rekonstrukce veřejného osvětlení
V rámci akce rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Růžovka bylo obci předloženo
doporučení společnosti Elmont spol. s.r.o., která doporučuje výměnu kabelového vedení, která
zajistí bezproblémovou funkčnost veřejného osvětlení. Toto doporučení nám také potvrdil p.
Šafařík ze společnosti ELPROM CZ s.r.o., který se zabývá projekčním pracemi v oblasti
elektroinstalací.
Dále byly zakalkulovány výkopové práce v délce cca 200 m.
Pan Šubr oslovil p. Samka z Hořic. Cena výkopových prací by byla 60.000,- Kč (vykopání,
zahrnutí). P. Šedivá oslovila p. Kratochvíla. Cena prací byla 63.203,35 Kč včetně DPH
(vykopání, zahnutí, příprava pro lampy VO – vybetonování pouzder).
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení na
Růžovkách. Akci bude realizovat společnost Setter a.s., z důvodu většího objemu nabízených
prací.
Hlasování o schválení výkopových prací.
Hlasování: 6 – 0 – 0
Starostka obce zajistí před realizací vytyčení inženýrských sítí v terénu.
4) Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle účetní přílohy.
Hlasování: 6 – 0 – 0
5) Organizační záležitosti
•

K autobusové zastávce budou před uvedením do provozu dány 2 dřevěné lavičky.

•

Starostka zastupitelstvu přednesla problém v souvislosti s příkopem pod obecním
úřadem. SÚS zde vybrala příkopy, ve kterých jsou vybudovány přejezdy na pozemky.

Trubka je však nedostačující a dešťová voda zde nestíhá protékat a teče opětovně na
komunikaci, kterou vymílá. Dojde k doručení výzvy majitelům, aby zajistili nápravu
nebo dojde ke zrušení přejezdů.
•

Na Růžovkách byly vybrány zanesené příkopy. Dále byl s p. Kratochvílem řešen úsek u
křížku a u Rainových, kde je potřeba navést a upravit asfaltový recyklát. Provedení je
závislé na jeho časových možnostech.

•

P. Kapras vznesl požadavek, aby obec nechala navést hlínu na jeho pozemek pod obecní
úřad, kde dochází k sesuvu.

Zapsala: N. Kněžourková

Ověřili: Petr Špůr

Josef Nosek

,

