
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 4. 5. 2021   

 

Přítomni: Kapras Petr,  Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr Zdeněk  

Omluveni: Nosek Josef 

Ověřování: Kapras Petr, Špůr Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Závěrečný účet obce za rok 2020 

3) Výběrové řízení kaple sv. Martina II. etapa  

4) Dotace  

5) Zpráva o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 – 2019 

6) Smlouva o poskytování služeb  

7) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Program byl schválen bez dalšího doplnění. 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Petr Kapras a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 3 – 0 – 2   

  

2) Závěrečný účet obce za rok 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy 

o výsledku hospodaření s výhradou a k nedostatkům uvedeným ve zprávě přijalo opatření:  



- Odvolanému místostarostovi bude poskytnuto odchodné v zákonné výši. 

Zastupitelstvo obce také schvaluje účetní závěrku za rok 2020.  

Dále zastupitelstvo obce schvaluje převod zůstatku účtu 431 – výsledku hospodaření ve 

schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let ve výši 

230.818,34 Kč. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

3) Výběrové řízení rekonstrukce kaple sv. Martina  

V rámci výše uvedené akce byly doručeny 3 nabídky od následujících subjektů, a to:  

1) VAKR-stone s. r. o. – Radek Kedroň  

Adresa: Akademika Heyrovského1178/6, 500 03 Hradec Králové  

Cena: 201.719,10 Kč 

2) Rudolf Kedroň  

Adresa: Riegrova 1494, 508 01 Hořice  

Cena: 174.736,10 Kč 

3) Lubomír Valeš 

Adresa: Šalounova 1794, 508 01 Hořice 

Cena: 183.860,- Kč 

 

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena včetně DPH. V tomto případě 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil Rudolf Kedroň, a to ve výši 174.736,10 Kč.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrového řízení a pověřuje starostku obce 

k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.  

 

Hlasování o uzavření smlouvy o dílo s p. Rudolfem Kedroněm.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

4) Dotace  

• Dotační akce Stromořadí Růžovka je oficiálně ukončena. Proběhla závěrečná fyzická 

kontrola od Agentury ochrany přírody a krajiny s kladným výsledkem. Nyní již bude 

probíhat dle potřeby pravidelná údržba dřevin a 1 x ročně bude nutné podat 

monitorovací zprávu. 



• Dotace cesta na Růžovka – nyní čekáme na vydání stavebního povolení, rozhodnutí o 

dotaci bude známe snad koncem května. 

• Aby bylo možné řešit další čerpání dotací, bude nutné v zájmových oblastech provést 

projekční přípravu a také konzultace s dotačními kancelářemi. 

• Pokud chceme na podzim žádat do Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje je nutné připravit záměr, který budeme chtít podat a udělat přípravu.  

 

5) Zpráva o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 – 2020 

Dle předcházejícího období obec Úhlejov schválila 4 připomínky k současné podobě 

územního plánu. Tyto připomínky byly zapracovány do Zprávy o uplatňování 

územního plánu Úhlejov 2015 – 2020 včetně potřeby obce na zpřísnění regulativu 

stavby nemovitostí, a to zejména, který typ staveb se bude moct stavět na katastrálním 

území obce.  

  

Hlasování o schválení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Úhlejov 2015 - 2020.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Celkové náklady na změnové řízení aktualizace územního plánu jsou stanoveny v částce 

121.000,- Kč. Obec se bude účastnit na těchto nákladech částkou 36.300,- Kč. Každý 

soukromý žadatel za požadovanou změnu uhradí obci částku 21.175,- Kč. Obec s žadateli 

uzavře Smlouvu o úhradě územně plánovací dokumentace ještě před započetím prací.  

Změnu územního plánu bude provádět společnost Regio projektový ateliér s.r.o., která 

současný územní plán projektovala.  

 

Hlasování o uzavření smlouvy o dílo s projekční kanceláří Regio projektový ateliér s.r.o.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Hlasování o uhrazení částky soukromých žadatelů ve výši 21.175,- Kč jakožto finanční 

spoluúčasti za změnové řízení.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

6) Smlouva o poskytování služeb 



• Smlouva o poskytování služeb – jedná se o spolupráci s Technickými službami města 

Hořice ohledně sběrného dvora. Účelem je, aby občané obce Úhlejov měli možnost odvést 

odpad, který nelze umístit do sběrných nádob na území obce na patřičné místo k zajištění 

likvidace. 

Obec bude potom hradit ze svého rozpočtu likvidaci odpadu. Je zde stanoven limit, kdy 1 

osoba může na sběrný dvůr odvést max. 100 kg ročně. Pokud bude množství vyšší bude si 

muset daná osoba likvidaci doplatit. 

 

Hlasování o uzavření smlouvy.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

• Smlouva o poskytování služeb – psí útulek Chlum – obec do dnešního dne neměla vyřešený 

problém s toulavými či zaběhnutými psi. Zároveň nemá na svém území zřízený žádný kotec, 

kam by bylo možné takové zvíře umístit a občas je nutné takový problém řešit. Proto je 

žádoucí smluvně tuto službu zajistit, aby byl toulavý pes na území obce odchycen a umístěn 

do zabezpečeného kotce, kdy se dále hledá majitel či nové umístění. Tuto možnost nám 

nabízí Psí útulek Chlum.  

 

Hlasování o uzavření smlouvy.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Úhrada služeb psího útulku může probíhat přímou platbou v případě umístění zvířete nebo 

obec uzavře smlouvu o zápůjčce finančních prostředků za období 5 let, kdy se z této částky 

umístění zvířete hradí. Je navrženo uzavření smlouvy o zápůjčce s p. Kateřinou Musilovou na 

částku 10.000,- Kč na období 5 let. 

 

Hlasování o uzavření smlouvy.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

• Obec obdržela žádost o finanční dar od slečny Andrey Kaprasové, která v obci provozuje 

jezdecký klub, ve výši 5.000,- Kč. Tuto aktivitu navštěvují i místní děvčata, která zde tráví 

velké množství volného času. Obec tak ráda jejich volnočasovou aktivitu podpoří. 

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  



7) Organizační záležitosti  

• Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí Rozpočtové opatření č. 5. 

• Smlouva na sekání pozemků je podepsána. S firmou bude dále domluveno vyfrézování 

pařezů v třešňové aleji a na místech, kde zbytečně při údržbě vadí. 

• Probíhá reklamace odpadových míst. Na odpadovém místě v Brodku musí být opěrná zeď 

celá zbořena a opětovně postavena, neboť je zde podezření, že beton zde přemrzl a oprava 

není možná. 

• Je žádoucí obnovit jednání ohledně odstranění betonových sloupků proti nemovitosti čp. 41. 

• Nejpozději na podzim bude nutné dle dohody dořešit odvodnění obecní cesty za nemovitostí 

Přibylových. 

• Bude provedena kontrola dešťových svodníků na celém území obce. 

• Reklamace komunikace na Chroustově nebude zatím řešena, počkáme, zda se její stav ještě 

zásadně nezmění přes další zimu, neboť máme záruku 2 roky. 

• P. Kapras po obci požadoval vytyčení hranice cest na Růžovkách – ke Chroustovu a 

k Třebihošti. Jezdí se mu totiž po pozemcích, které obhospodařuje a chce si pozemky 

zabezpečit. Obec uhradí geodetické náklady. P. Kapras přislíbil, že po vytyčení trvale 

geodetické body označí. Směrem ke Chroustovu provede ve své režii odstranění náletových 

olší, které rostou v cestě. Vytyčení již bylo provedeno. 

• Starostka byla nucena zakoupit nové mobilní telefony, neboť její dosloužil a druhý, který 

používá místostarosta byl taktéž ve špatném stavu a bylo jen otázkou času, kdy doslouží. 

Starostka navrhuje vyřazení následujícího majetku: 

- Houpačka (bytové domy) – 4.673,- Kč (46 DHM) 

- Mobilní telefon – 3.417,- Kč (90 DHM) 

- Mobilní telefon – 3-549,50 Kč (119 DHM) 

    Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

• Do 30. 6. 2021 mají být dokončeny připomínky na obecní cestě za nemovitostí 

Černochových na Chroustově.  

• P. Zvoníček doručil vyúčtování hodin za zimní údržbu. Prováděná údržba z jeho stany byla 

stanovena na 55 hodin tj. dle uzavřených smluv 49.500,- Kč. Když porovnáme vyúčtovanou 

údržbu od pana Bureše za vyhrnování Chroustova a Růžovek je částka od p. Zvoníčka 

vysoká. Pan Zvoníček však svévolně 2 x provedl údržbu na Růžovka, kdy se soukromě 



dohodl s p. Čapkem a neuposlechl připomínku starostky. Na dalším zasedání bude 

rozhodnuto o předloženém vyúčtování. 

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřil:  Petr Špůr 

 

         Petr Kapras  


