
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 18. 10. 2022   

 

Přítomni: Šedivá Lenka, Šubr Zdeněk, Lukáš Janeček, Leona Kulinová, Vlasta Huňáčková, 

Pavel Šubr  

Omluveni: Petr Špůr  

Ověřování: Leona Kulinová, Pavel Šubr  

Zapisovatel: Vlasta Huňáčková  

Program: 

1) Zahájení 

2) Směna obecních pozemků 

3) Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

4) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání přítomných. 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 Vlasta Huňáčková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 5 – 0 – 1  

 

Ověřováním zápisu ze zasedání nevržen p. Leona Kulinová a p. Pavel Šubr.  

 Hlasování o navržení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 4 – 0 – 2  

 

2) Směna obecních pozemků  

Na minulém zastupitelstvu dne 23.8.2022 byl schválen záměr obce směnit pozemky v majetku 

obce. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce včetně její elektronické podoby v období od 

24.8.2022 do 24.9.2022.  



ZO Úhlejov schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi obcí Úhlejov a manžely Libuší 

Kaprasovou a Petrem Kaprasem a pověřuje starostku obce k podpisu směnné smlouvy. 

Předmětem směny jsou části pozemků 422/5 (nově vzniklý pozemek 422/10), 433/1 (nově 

vzniklý pozemek 433/3) a 448/5 (nově vzniklý pozemek 448/11) v katastrálním území 

Úhlejov za část pozemku 257/5 (nově vzniklý pozemek 257/14) v katastrálním území 

Úhlejov. 

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

3) Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

Starostka obce dává tímto zastupitelstvu obce na vědomí Rozpočtové opatření č. 7, rozpočtové 

opatření č. 8 a rozpočtové opatření č. 9 dle účetní přílohy.  

 

Zastupitelstvo tímto bere rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 na vědomí. 

 

4) Organizační záležitosti  

• Vzhledem k tomu, že paní Nikola Kněžourková již není zastupitelkou obce, je třeba 

ustanovit nového pověřence pro ochranu osobních údajů. Navržena slečna Vlasta 

Huňáčková. 

Zastupitelstvo ustanovuje jako pověřence na ochranu osobních údajů obce Úhlejov slečnu 

Vlastu Huňáčkovou. 

  Hlasování: 5 – 0 – 1  

• Obec obdržela žádost od společnosti Sportem proti bariérám z.s. (Domeček plný koleček 

z.s.) o finanční podporu na nákup automobilu. Terénní asistence je stále více žádaná, 

potřebná a současné kapacity pracovníků nedostačující, je možnost rozšíření této služby 

žádoucí.  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na nákup 

osobního automobilu. 

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Královéhradecký kraj obci oznámil zvýšení nákladů na dopravní obslužnost z částky 19,68 

Kč/km na částku 22,43 Kč/km. Vzhledem k vývoji cen je tento krok očekávaný. Obec již 

několik let hradí náklady na večerní autobusový spoj a i nadále bude pro občany tuto službu 

zprostředkovávat a dopravní spoj financovat. 

 Hlasování: 6 – 0 – 0  



 

• Je třeba zajisti zimní údržbu obce. Jako v předcházejícím období bude vyhrnování sněhu 

zabezpečovat p. Bureš z Horního Dehtova. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce, aby 

službu závazně objednala. S panem Burešem budou před započetím zimní sezóny dořešeny 

technické detaily. 

• Před započetím zimní sezóny je třeba zajistit průjezdní bezpečnost obecních komunikací. 

Již je objednáno u stromolezecké firmy, starostka obce práce zaurguje. 

• Dále je zde opětovný problém s odstaveným vrakem osobního automobilu u nemovitosti 

Richtermocových. Nepojízdné vozidlo bude bránit údržbě. Tento problém byl řešen již 

v loni, bez většího efektu. Majitelé budou opětovně vyzvání a pokud automobil z pozemku 

obce neodstraní do 15.11.2022, zahájí obec další právní postup. 

• Pan Šlapák obec upozornil, že by rádi při příjezdu na chalupu užívali vrchní přístupovou 

cestu, ale bohužel je částečně zarostlá keři, které patří k nemovitosti čp. 48. Majitelé budou 

vyzváni k odstranění přerostlých částí keřů zasahujících na obecní pozemek. V případě, že 

majitelé ořez neprovedou, zajistí vše obec. 

• Okresní soud v Jičíně obec pověřil opatrovnictvím Roberta Novotného. Protože obec tuto 

funkci zajišťovat nechce a daná osoba se na území obce nezdržuje, bude podáno odvolání 

ke krajskému soudu. 

• Pan Huszár se musí do 30.11.2022 vystěhovat. Obec obdržela informace od nájemníků 

bytového domu, že pan Huszár plánuje stěhování formou vjezdu na obecní pozemek, který 

by mohl poškodit chodníky. Všichni nájemníci byli upozorněni, aby jakékoliv jednání, 

které by poškozovalo obecní majetek okamžitě hlásili komukoliv ze zastupitelstva. 

• Starostka informovala zastupitele o záměru vybudování většího odpadového místa 

z betonových panelů na biodpad na Chroustově. Důvodem je neustálý problém se 

zaplněným kontejnerem. 

• Dne 5.11.2022 proběhne v kulturním sále přednáška s promítáním fotografií o Portugalsku. 

Karel Chmelík nám povypráví o své cestě, kterou absolvoval. 

• Pavel Šubr navrhl možnost, zajistit v obci box Zásilkovny. Je to velice zajímavý podnět. 

Starostka obce začne zjišťovat podrobnosti. Pokud by tato možnost byla, obec ji rozhodně 

využije. 

• Další zasedání se uskuteční dne 31.10.2022. 

 

 



  

Zapsala: Vlasta Huňáčková     Ověřili: Leona Kulinová 

 

 

 

         Pavel Šubr 

 

 

       , 


