
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 12. 10. 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) Smlouva o bezúplatném převodu  

3) Smlouva o zřízení věcného břemene  

4) Odpadové hospodářství  

5) Dotační příprava  

6) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Zastupitelé dotázáni, zda s programem souhlasí. Program 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) Smlouva o bezúplatném převodu  

Jedná se o částečné dořešení majetkových vztahu v okolí nemovitosti čp. 2 v Úhlejově. Konkrétně 

se jedná o nově vznikající pozemek p. č. 457/10 v k.ú. Úhlejov. Úřad pro zastupování státu ve 



věcech majetkových zaslal obce Smlouvu o bezúplatném převodu majetku čj. 

UZSVM/HJC/2441/2021-HJCM. 

 

Hlasování o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 457/10 do vlastnictví 

obce Úhlejov. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

3) Smlouva o zřízení věcného břemene  

Jedná se o elektrické kabelové vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s., které je vedeno 

k nemovitosti p. Rudolferové. el. Obec schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

VI-12-12-2021515/VB/2-Úhlejov.  

 

Hlasování o schválení a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

4) Odpadové hospodářství  

Novela zákona se bohužel odráží celkově systému příjmu odpadu od občanů obce. Obec před 

časem uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb sběrného dvora s Technickými službami v Hořicích. 

Bohužel nyní bylo obci doručeno upozornění, že nelze limitovat množství odpadu, jehož likvidaci 

bude místním obyvatelům hradit ze svého rozpočtu. Toto je pro nás rozhodně nepřijatelné a je 

navrženo smlouvu vypovědět. Obec by občanům tuto služby mohla nahradit pořádáním svozu 

velkoobjemového odpadu 1 – 2x ročně. 

 

Hlasování o vypovězení smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené s Technickými službami města 

Hořice. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Od roku 2022 bude svoz nebezpečného odpadu taktéž plně na náklady obce včetně likvidačního 

poplatku za odevzdaný odpad.  

 

Nejpozději koncem měsíce listopadu bude muset obec schválit novou vyhlášku ohledně poplatku 

za svoz odpadu, protože se změnila zákonná legislativa a také se řeší rostoucí tendence nákladu, 

které obec v současné době dotuje v obecního rozpočtu. 



5) Dotační příprava  

• Dotace na novou autobusovou zastávku je již podaná. V zimním období by mělo být 

zorganizováno výběrové řízení. Obec by ráda projekt realizovala do 30.6.2022. 

• Obec se bude pokoušet o opětovné podání žádosti o dotaci na komunikaci na Růžovka. 

Příkazní smlouva je uzavřena. Ověřen je finanční rozpočet, který je aktuální a není třeba 

jeho úprava v návaznosti na rostoucí ceny prací. 

• Pokud by obec chtěla podat žádost o dotaci na rekonstrukci elektroinstalací v budově 

obecního úřadu – kulturní sál a chodba, je třeba provést doplnění předběžné kalkulace, 

kterou si obec nechala zpracovat. 

 

6) Organizační záležitosti  

• Byt v budově obecního úřadu – elektroinstalace jsou zkontrolovány, světla namontována, 

předána revize. Je objednáno předělání plovoucí podlahy. V řešení je vymalování bytu, 

malíři nyní nemají volné termíny. Kuchyňská linka je v řešení. V koupelně je demontována 

sanitární technika a je třeba udělat přípravu pro instalaci nového sprchového koutu. 

Problém je momentální vytížení řemeslníků, což zásadně brzdí provedení celkové 

rekonstrukce bytu. Situace je způsobena především průtahy ze strany pana Kozla, který 

odmítal obecní byt vyklidit. 

 

• Je navržen finanční dar ve výši 1.000,- Kč panu Petru Špůrovi za záslužnou činnost 

v oblasti darování krve.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč.  

Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

• Zimní údržbu v obci bude realizovat na území celé obce p. Bureš. Pan Zvoníček bude 

požádán pouze o zajištění záložní funkce v případě, že by pan Bureš nemohl službu 

vykonávat např. z důvodu nemoci. Před zimním obdobím je třeba území s p. Burešem 

projet a na problémových místech zajistit vyřezání zeleně či zabezpečení neparkování 

automobilů atd.  

Hlasování o zadání služby zajištění zimní údržby celého území obce p. Burešem. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 



• Starostka obce dává zastupitelstvu na vědomí Rozpočtové opatření č. 11 a 12 dle účetní 

přílohy. 

• Sekání v obci je pro tento rok již uzavřeno. Protože spolupráce se společností 

GRASsolutions s.r.o. byla bezproblémová a byla k celkové spokojenosti, chce obec 

spolupráci rozšířit na další období. Navrženo uzavření spolupráce na následující 2 roky. 

Obec by ještě přidala do pravidelné údržby některé pozemky, které se v letošním roce 

ukázaly pro pravidelnou údržbu jako žádoucí. 

Hlasování o uzavření smlouvy na sekání obecních pozemků se společností 

GRASsolutions s.r.o. na období let 2022 – 2023. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

  

• Cesta za nemovitostí Černochových na Chroustově je dokončena dle předávacího 

protokolu. Závady uvedené při předání byly odstraněny. 

• Stojan na kola na Chroustov je již hotov. Pan Šubr zajistí jeho instalaci na místě.  

• Rozcestníky jsou již instalovány. Zbývají dodělat ukazatelé, což bude obratem zadáno p. 

Dušánkovi. 

• Na cestě na Růžovka je třeba zajistit pravidelné čištění svodníků. 

• P. Šafář poskytl obci financí dar ve výši 50.000,- na rozšíření veřejného osvětlení na 

Růžovkách.  

 

Zapsala: N. Kněžourková      Ověřil: Petr Špůr 

 

 

 

         Petr Kapras   

 

 

 

 

 


