
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 20. 4. 2022   

 

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

Nosek 

Omluveni:  

Ověřování: Josef Nosek, Petr Špůr 

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Závěrečný účet obce za rok 2021  

3) Rozpočtové opatření 

4) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Navrhla doplnění programu o bod Rozpočtové opatření. 

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  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Josef Nosek a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 4 – 0 – 2   

  

2) Závěrečný účet obce za rok 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy 

o výsledku hospodaření bez výhrad, neboť se v roce 2021 při svém hospodaření nedopustilo 

žádných chyb a nedostatků. 

Zastupitelstvo obce také schvaluje účetní závěrku za rok 2021.  



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

schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let ve výši 988 

315,99 Kč. 

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

3) Organizační záležitosti 

Starostka obce dává zastupitelstvu obce na vědomí Rozpočtové opatření č. 3 dle účetní přílohy a 

zároveň žádá o schválení Rozpočtového opatření č. 4. 

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

4) Organizační záležitosti 

• Starostka obce žádá zastupitele obce o schválení cestovních náhrad za užívání soukromého 

vozidla při zajišťování cest, které bezprostředně souvisí se zajištěním chodu obecního úřadu 

v Úhlejově. Cestovní náhrady by si účtovala pouze v případě, že cestu soukromým osobním 

automobilem podnikla výhradně z důvodu řešení záležitosti týkající se obecního úřadu. 

Stanovení nákladů je jednoznačně stanovenou vyhláškou a vyplňuje se cestovní příkaz, který 

potvrdí místostarosta obce. 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí, aby si starostka obce účtovala cestovní náhrady za užívání 

soukromého vozidla v souvislosti se zajištěním chodu obecního úřadu.  

 Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

• Smlouva na sekání obecních pozemků je podepsána. První týden v květnu proběhne prohlídka 

pozemků a cca do 10 května by mělo být i z důvodu pořádání turistického pochodu poprvé 

posekáno. 

• Započala realizace projektu Autobusová zastávka. 1 x týdně bude probíhat stavební dozor a 

technické záležitosti a detaily bude s firmou Setter a.s. řešit p. Špůr a p. Šedivá. 

• Souběžně s realizací projektu autobusové zastávky započala rekonstrukce chodníku na 

Zavadilce. Technické detaily a případné problémy opět řeší p. Špůr a p. Šedivá. 

• Započala také obnova švestkové aleje mezi Zavadilkou a Úhlejovem ve spolupráci s A. 

Kaprasovou. Obec uhradí pokácení a prořez stromů. Sl. Kaprasová si ponechá dřevo a zajistí 

úklid. Na podzim obec zakoupí ovocné stromy a ochranný materiál a sl. Kaprasová s dětmi 

zajistí výsadbu. 



• P. Kapras provedl náhradu hrušně, kterou v loňském roce poškodili jeho zaměstnanci.  

• Bylo provedeno ošetření lip řezem na hlavu a výchovné řezy u mladých lip směrem na 

Růžovka. V letošním roce bude ještě provedeno ošetření lip v průčelí parků z důvodu vzniku 

prostoru pro otočení autobusu a proveden ořez několika dřevin okolo komunikace v Brodku.  

• Vyhodnocení podaných dotací by mělo být známo do konce května 2022. Dle výsledku se 

bude řešit, co vše bude v letošním roce obec ještě schopna financovat.  

• Je informativně zpracována cena na výměnu vstupních dveří do bytových domů. Starostka 

ještě poptává další firmy pro porovnání ceny. Dle možností bude možná provedena realizace 

ještě v letošním roce. 

• Správa a údržba silnic provedla prořez dřevin směrem na Třebihošť a také vybrání příkopu od 

křižovatky směrem k obecnímu úřadu. Bude se ještě řešit jak vylepšit stav komunikace 

z důvodu zajíždění autobusového spoje k obecnímu úřadu. 

• Na Chroustově bude přes letní prázdniny vybudováno turistické místo s mapou a mobiliářem, 

který byl v loňském roce nakoupen.  

• Dojde také k dokončení pochůzího přísilničního pásma na Chroustově. 

• Bude provedeno vybrání příkopu na konci Úhlejova okolo p. Machka a také na Chroustově od 

autobusové zastávky směrem k Houfkovým. 

• Jako každý rok i v roce letošním nám byla sdělena jména osob, které darují krev a dosáhli 

významného počtu odběrů krve. Jedná se o p. Málka z Chroustova a p. Čapka z Úhlejova. 

Navržen finanční dar v hodnotě 1.000,- Kč pro každého z nich. 

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřil:  Petr Špůr 

 

         Josef Nosek  


