
                       

             
 

 

 

 

 

 

pro obce   Úhlejov ,  Chroustov a osady Brodek  a   Růžovka 

číslo: 1                     ročník: VII.                         květen  2013  

 
VÝTAH ZE ZÁPISU Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHLEJOV KONANÉ  DNE  1.2.2013 

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU V ROCE 2012 

- Největší výdajovou položkou byla rekonstrukce hasičských zbrojnic na Úhlejově a Chroustově v celkové 

částce 602.985,- Kč. Obec obdržela dotaci z POV v částce 285.000,- Kč, ale zbývající část musela 

zafinancovat z vlastních zdrojů.  

- Dále jsme se pokoušeli získat dotaci na opravu křížků u Josefa a Horního Mlýna a pořízení elektronického 

zvonění v místní kapličce. Tuto dotaci jsme neobdrželi. Křížek u Josefa na Růžovkách nám již na vlastní 

náklady opravila p. Šárka Špůrová z Pardubic. Oprava druhého křížku je nákladnější a bude proto odložena 

prozatím na neurčito. 

- Byli jsme připraveni podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken na kulturním domě. Měli jsme 

zpracovaný energetický audit v hodnotě 16.000,- Kč. Ministerstvo však nedodrželo termín otevření dotačního 

titulu a příjem žádostí zkrátilo z měsíce a půl na pouhé dva dny. Proto nebyla žádost podána. 

- Podali jsme žádost o dotaci na územní plán, která nám však byla zamítnuta. Na počátku letošního roku jsme 

žádali znovu. 

- Do místní knihovny byly pořízeny dva nové kancelářské (počítačové) stoly. 

- Byla dokončena oprava autobusových čekáren. Na Chroustově vyměnil okna a dveře p. Hruš v částce 14.520,- 

Kč. Další práce provedl již pan Jaroslav Houfek, a to zejména výměnu podbití a nátěry. 

- Oprava cesty na Chroustově nebyla zcela dokončena, kdy je nutné doplnit odvodňovací svody přes cestu. 

Obec zaplatila 89.000,- Kč. Bude dokončeno na jaře 2013. 

- Bylo zpevněno prostranství u nemovitosti čp. 44 v Úhlejově (p. Lacinová), kdy byl navezen hrubý materiál a 

po jeho usazení se bude případně pokračovat. Tato oprava stála 19.998,- Kč. 

- Byl dokončen poslední úsek cesty v Brodku s celkovým nákladem 115.595,- Kč. Cena je pouze za materiál, 

práce byla provedena svépomocí. 

- Bylo provedeno stržení krajnice od kulturního domu směrem do Brodku v ceně 2.196,- Kč. 

- Byla provedena oprava mostku v Brodku, který byl po jarním tání v havarijním stavu. Tato oprava nebyla 

původně plánována ve výdajích pro tento rok. Z důvodu nepřesného vyjádření v rámci komunikace se 

stavebním úřadem v Hořicích, obec nechala zpracovat projekt, který stál 23.400,- Kč. Tento projekt však 

počítal s prakticky novým vybudováním mostku. Po místním šetření a přizváním p. Tomáška (MěÚ Hořice), 

bylo konstatováno, že stačí pouze oprava mostku a ta stála 148.400,- Kč. Dokumentace bude uložena a může 

sloužit pro další možné opravy. 

- Byl vyčištěn vrt u kulturního domu z důvodu malé zásoby vody ve vrtu v částce 17.010,- Kč. Na podzim 

bohužel vypovědělo službu čerpadlo v tomto vrtu a muselo být nahrazeno novým. Výměna i s prací stále 

celkem 35.496,- Kč. 

- V rámci bytovek se řešil hlavně s ČOV. Obec musela postupně zakoupit dvě nová čerpadla se sekacím 

mechanismem v celkové částce 16.500,- Kč. Nyní se stav zlepšil. Dále byla opravena prasklá stěna uvnitř 

ČOV. Firma A+M Borovnička navařila uvnitř ČOV speciální výstuže, aby nedocházelo k deformaci nádoby 

v rámci působení spodních vod a dalšímu praskání. Oprava stále 5.880,- Kč. 

- Byla pořízena elektrická sekačka pro údržbu prostoru u bytovek a kompostér na rostlinný odpad v celkové 

částce 8.270,- Kč. 

- Řešilo se navracení dlouhodobých záloh na nájemném, a protože se jednalo o vysoké částky, byla obec nucena 

vzít si další úvěr. Celkem bylo vráceno 793.497,- Kč. Splátky jsou hrazeny z účtu bytových domů, kdy 

celková částka splátek činí 16.000,- Kč. Na nájemném měsíčně obce vybere 29.000,- Kč. 



- Zůstatky na obecních účtech byly k 31. 12. 2012 – na hlavním účtu obce 47.784,57 Kč a na účtu bytových 

domů 10.087,45 Kč. 

PLÁN ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU PRO ROK 2013 

Pro letošní rok by se měl příjem obce zvýšit cca o 228.000,- Kč na vyšších daňových příjmech. Nejvyšším příjmem 

opět zůstávají příjmy daňové ve výši cca 1.483.000,- Kč. Zvýší se příjmy na poplatku za odpady, kdy částka bude 

činit 111.370,- Kč. Nájemné z bytových domů bude činit 382.222,- Kč, které bylo v letošním roce navýšeno o 

inflaci roku 2012 3,3%. Plánovaný příjem by měl dosáhnout výše 2.333.702,- Kč. Koeficient na 1 občana obce je 

8.500,- Kč. Za cca 5 let se rozpočet navýšil zhruba o 800.000,- Kč. Starostka přednesla již připravený návrh 

rozpočtu, který bude vyvěšen a poté schválen na dalším veřejném zasedání. 

- Do letošního roku budou převedeny nedokončené nebo neuskutečněné akce roku loňského. Jedná se o cestu k 

p. Jáklové v Brodku. Cesta u p. Lacinové se bude řešit v návaznosti na rozšíření veřejného osvětlení a 

kanalizace. Byl přijat nový podnět na opravu cesty na Chroustově od p. Veselé – cesta okolo nemovitosti čp. 

17 (Houfkovi).  

- Je plánována prozatím alespoň výměna oken na kulturním domě. Jsou již přijaté cenové nabídky.  

- Starostka také řeší převod pozemků pod chodníky na Úhlejově do vlastnictví obce. Převod bude bezúplatný, 

obec zajistí vytyčení. Potom se bude řešit, co s nimi. Byla zpracovaná kalkulace na opravu od firmy Lami 

Lázně Bělohrad, ale částka byla stanovena cca na 150.000,- Kč a to především z důvodu špatného a 

neodborného zhotovení těchto chodníků. Chodníky jsou problematické při zimní údržbě a nejlacinější 

variantou bude chodníky odstranit a provést přeložku kanalizace. 

VÝTAH ZE ZÁPISU Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHLEJOV KONANÉ  DNE  8.3.2013 

ROZPOČET PRO ROK 2013 

Starostka zahájila rozbor rozpočtu. Přečetla příjmovou část rozpočtu a vysvětlila rozdíly oproti roku 2012. Hlavním 

rozdílem v příjmech je navýšení daňových příjmů a navýšení příjmu z poplatků za odpady, vzhledem ke změně 

vyhlášky. Celková příjmová část rozpočtu pro rok 2013 je ve výši 2.267.702,- Kč. 

Výdajová část rozpočtu byla vysvětlena po jednotlivých položkách.   

2212 (silnice) - 240.000,- Kč, opravy místních komunikací 

2221 (provoz veřejné silniční dopravy) – 20.352,- Kč, dotování autobusového spoje v 17.00 hodin. 

2310 (pitná voda) – 5.000,- Kč, rozbory pitné vody. 

3111 (předškolní zařízení) – 20.000,- Kč, příspěvek na školku. 

3113 (základní školy) – 60.000,- Kč, příspěvek na školní docházku. 

3141 (školní stravování při vzdělávání) – 13.000,- Kč, příspěvek na školní jídelnu. 

3314 (činnosti knihovnické) – 8.000,- Kč, předplatné časopisů pro knihovnu, příspěvek na knižní fond. 

3319 (ostatní záležitosti kultury) 8.000,- Kč, gratulování občanům k jejich výročím, vítání občánků, výročí svateb, 

dárci krve. 

3322 (zachování a obnova kulturních památek) – 60.000,- Kč, oprava křížků a kapličky. 

3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků) – 30.000,- Kč, kulturní akce v obci. 

3421 (využití volného času dětí a mládeže) – 10.000,- Kč, pochod „Po stopách rytíře Zbyhoně“. 

3612 (bytové hospodářství) – 90.000,- Kč, údržba bytových domů. 

3631 (veřejné osvětlení) 70.000,- Kč, údržba veřejného osvětlení. 



3721 (sběr a svoz nebezpečných odpadů) – 6.000,- Kč, svoz nebezpečných odpadů. 

3722 (sběr a svoz komunálních odpadů) – 143.000,- Kč, odvoz odpadů v obci. 

3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) – 40.000,- Kč, péče o obecní zeleň. 

5512 (požární ochrana) – 5.000,- Kč, dobrovolné požární aktivity v obci. 

6112 (zastupitelstva obcí) – 180.000,- Kč, odměny zastupitelů. 

6171 (činnost místní správy) – 985.842,- Kč, hlavními výdaji jsou budovy, právní služby, drobný hmotný majetek, 

opravy a udržování, služby, pozemky, telekomunikace. 

6310 (obecné příjmy a výdaje z fin. operací) – 30.000,- Kč, bankovní transakce. 

6320 (pojištění funkčně nespecifikované - (20.000,- Kč), pojištění budov, majetku a odpovědnosti. 

6399 (ostatní finanční operace) – 50.000,- Kč, daň z příjmu  

6402 (vratky VRÚÚ transferů) – 7.224,- Kč, vratka přijatých prostředků volby 

Celková výdajová část rozpočtu pro rok 2013 činí 2.101.418,- Kč. 

Dále má obec financování z titulu dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 166.284,- Kč 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2013 dle přílohy č. 1 ve výši 

příjmů: 2.267.702,- Kč 

výdajů: 2.101.418,- Kč 

dlouhodobé financování: 166.284,- Kč 

DOTACE PRO ROK 2013 

Pro letošní rok máme již přislíbenou dotaci na přesun a dovybavení místní knihovny. Akce je v hodnotě 120.000,- 

Kč, kdy dotace činí 90%. V akci nejsou zahrnuty případné stavební úpravy, protože je nelze do tohoto dotačního 

titulu započítat. Knihovna bude přestěhována do prostorů současné kuchyně v přízemí. Akce musí být uskutečněna 

do konce roku 2014.  

Dne 6. 3. 2013 byla podána žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken na budově kulturního domu. Akce je ve 

výši cca 1.800.000,- Kč. Při získání dotace by náklady obce činily cca 500.000,- Kč a musela by se uskutečnit do 

konce roku 2013. V rámci podání žádosti byla také aktualizována smlouva s Ing. Charvátovou, kdy podmínky 

spolupráce zůstali stejné jako v loňském roce. 

Dotace na územní plán zatím není rozhodnuta. 

V současné době probíhají přípravné práce pro řešení situace chodníků na Úhlejově. Geodetická firma vyměřila 

části přísilničního pásma v úsecích od obecního úřadu do Úhlejova a na Chroustově. Vlastníkem je v současné době 

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a je nutné z důvodu další údržby vlastnictví převést na obec. 

Převod bude bezúplatný, obec uhradí náklady na vyměření pozemků. Pokud by v současné době obec chtěla na 

pozemcích něco opravovat, musela by žádat o souhlas a také by musela uhradit určenou částky, která by mohla být 

i v řádech desítek tisíc korun. 

            Celé znění zápisů na internetových stránkách obce (www.uhlejov.cz) 

 

 

 
 

http://www.uhlejov.cz/


Organizační změny obecního úřadu. 
  

    Dne 8. 3. 2013 zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení kulturní komise. 

Gratulování občanům bude zajišťovat starostka obce Šedivá Lenka a místostarostka obce   

Černochová Zdeňka.  

     Kulturní akce budou organizovány ve spolupráci s obecní knihovnou a také občanským 

sdružením Domov v kopcích. Doufáme, že tato změna bude vítána a připravované akce budou 

mít pozitivní ohlas.  

     Bylo také rozhodnuto o změně úředních hodin. Od 7. května 2013 budou úřední 

hodiny obecního úřadu vždy v úterý od 18.00 do 20.00 hodin. Souběžně s obecním 

úřadem změní také své provozní hodiny obecní knihovna.  

Starostka obce 

Šedivá Lenka 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ÚHLEJOV VYDÁVÁ PROHLÁŠENÍ Č. 1/2013. 

 

PROHLÁŠENÍ SE TÝKÁ INVENTÁŘE ČÍTAJÍCÍHO MOVITÝ MAJETEK, KTERÝ BYL PŮVODNĚ SOUČÁSTÍ OBCHODU SE 

SMÍŠENÝM ZBOŽÍM. 

     NA ZÁKLADĚ NÁJEMNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ DNE 31. 1. 2004 MEZI OBCÍ A PANEM JIŘÍM SVOBODOU, BYL NÁJEMCEM A 

PROVOZOVATELEM OBCHODU PAN JIŘÍ SVOBODA. 

ČL. III., BOD 2 CITOVANÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY STANOVÍ, ŽE SE UVEDENÉ PROSTORY PRONAJÍMAJÍ NÁJEMCI SPOLU 

S INVENTÁŘEM OBCE. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU VŠAK NEBYL UZAVŘEN. 

     PŘI SKONČENÍ NÁJEMNÍHO VZTAHU PAN SVOBODA ODMÍTL „INVENTÁŘ“ PŘEDAT OBCI ZPĚT, NEBOŤ DLE NĚJ SE V DOBĚ 

VZNIKU NÁJMU ŽÁDNÉ MOVITÉ VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBCE V OBCHODĚ NENACHÁZELY.  

     VZHLEDEM K TOMU, ŽE VE VZTAHU K „INVENTÁŘI“ – MOVITÝM VĚCEM NEBYLA NÁJEMNÍ SMLOUVA ŘÁDNĚ UZAVŘENA, 

NEBOŤ NENÍ DOSTATEČNĚ URČITĚ POPSÁNO, JAKÉ KONKRÉTNÍ VĚCI SE MĚLY V OBCHODĚ KE DNI VZNIKU NÁJMU 

NACHÁZET, NELZE SE ÚSPĚŠNĚ DOMÁHAT PO PANU SVOBODOVI, ABY INVENTÁŘ OBCI VYDAL. 

     ZASTUPITELSTVO OBCE SDĚLUJE, ŽE VE VZTAHU K PŘEDMĚTNÉMU INVENTÁŘI NEEXISTUJE JINÁ MOŽNOST, NEŽ JEJ 

ÚČETNĚ ZLIKVIDOVAT. 

     SOUČASNÉ ZASTUPITELSTVO OBCE DÁLE PROHLAŠUJE, ŽE ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA POCHYBENÍ 

PŘEDEŠLÉHO ZASTUPITELSTVA PŘI UZAVŘENÍ CITOVANÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY. 

                                                                                                                                         Starostka  obce  Lenka Šedivá    
 
Vynášení zimy 

 
   Na letošní jaro jsme připravili novinku a tou bylo vynášení zimy neboli Morény. Podařilo se 

mi najít ve staré historické knize popis této události, jak probíhala zde na Brodku ve velmi 

dávných časech. Zrekonstruovali jsme vzhled Brodecké morény celkem přesně podle starých 

popisů. Dodrželi jsme všechny odlišnosti, které má a které u novodobějších Moren již nejsou. 



  Zima nám dala jasně najevo, že 23. března se nikam nechystá odejít. Přes slunečné počasí 

byla celkem velká zima a větrno. Přesto se akce zúčastnilo 37 našich občanů. 

  Vyrazili jsme ze zadního Brodku přes celou vesnici do Miletínských lázní na starý kamenný 

most. 

Tady děti přednesly připravené básničky o Moréně a netrpělivě očekáváném příchodu jara. 

My dospělí jsme svedli poslední lítý boj s Morénou, která tvrdošíjně odmítala odejít a 

nenechala se zapálit, nakonec jsme ale dosáhli úspěchu. 

  Tento boj nám však jasně ukázal, že zima ještě neodejde, jak se potom také ukázalo. 

  Po skončení první části jarní pouti, účastníci pokračovali cestou na Zdobín, kde byla tato  

 akce definitivně ukončena. V příjemném sousedském posezení. 

  Ukázalo se, že je o nové akce docela zájem a nic nebrání tomu, abychom se příští rok nesešli 

znovu. 

 

                                                                                                                      Pavel Šubr 

 

 

                             Sdružení Domov v kopcích 

 

   Sdružení převzalo záštitu nad pořádáním kulturních a ostatních akcí v obci po zrušené 

kulturní komisi. Počet naplánovaných akcí je závislí na finanční podpoře a pozitivním 

přístupu obecního úřadu. Jako nástupci kulturní komise využíváme finanční prostředky určené 

na kulturu v rozpočtu obce. 

Finanční podporu žádáme pouze na akce pořádané pro širokou veřejnost, kterých je drtivá 

většina. 

Vlastní provoz občanského sdružení je hrazen pouze z členských poplatků. 

Na akce pro členy sdružení samozřejmě nic nežádáme. Obec nemá s provozem sdružení 

žádné  

finanční náklady. 

    Letos jsme plně převzali pořádání pálení čarodějnic ve spolupráci s obcí. Veškeré 

občerstvení bylo plně hrazeno obecním úřadem, tak jak je to zcela běžné ve všech okolních 

vesnicích, kde je pálení čarodějnic nejvíce navštěvovanou akcí během roku a tak si zaslouží 

plnou podporu obecních úřadů. 

   Jako bonus byla pro návštěvníky čarodějnic připravena na 1. května soutěž Střílení špačků. 

Obě akce měli pozitivní ohlas a hojnou účast. 

   Dalším naším projektem je, jak víte, Pochod rytíře Zbyhoně. Letos jsme opět připravili pár 

zajímavých novinek pro účastníky pochodu. 

 

 

                                                                                                                          Rada o. s. 

 

           Brodecký sešup 

 
    Pomalu se blíží druhý ročník oblíbeného závodu, proto včas připomínáme všem 

potencionálním konstruktérům a závodníkům tuto dobrou zprávu. Základní technické 

specifikace zůstávají stejné.Vozidlo musí mít nejméně tři kola a nesmí mít žádný vlastní 

pohon. Při porušení těchto pravidel Vás technický komisař nepustí do závodu, tak že pozor. 

Letošní novinkou jsou dvě délky závodní tratě - dětská a dospělácká.  



Třídy závodních vozů jsou také rozděleny - 1.dětská :  2.klasik : 3.závodní : 4. třída P. 

   Vlastní závod proběhne na začátku srpna, o přesném datu budete včas informováni na 

obvyklých místech. 

   Připomínám, že se jedná o vývěsku na obecním úřadě a informace zde v občasníku, 

dalším místem je vývěska občanského sdružení na Brodku. 

   Abychom zase nemuseli řešit vleklé spory, že o závodě nikdo nevěděl, jako to bylo celý 

podzim v loňském roce. 

  Podrobnější informace Vám poskytne Petr Špůr, pokud Vám není něco jasné. 

 

 

 

 
                                                                                                             

Občanské sdružení DOMOV V KOPCÍCH 

a Obecní úřad Úhlejov zve všechny přátelé turistiky, přírody a podzvičinské krajiny na 18. ročník 

          

    
v sobotu dne  11. května 2013 

pěší trasy:   A –  7 km – (: možnost i s dětským kočárkem :) 

                     B – 18 km 

                     C - 34 km   (: registrace do 8,30 hod. :) 

běh:                   7,5 km – (:start běhu v 10,00 hod. :) 

cyklo-trasy:      34 km – 55 km 

start a cíl:          před kulturním domem na Úhlejově 

registrace:         7,30 – 10,00 hod. 

ukončení pochodu:  17,00 hod. 

startovné:         dospělí 20,- Kč,  děti 10,- Kč 

občerstvení:       individuální na trasách pochodu, občerstvení u startu a cíle 

děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 let. 

informace:   tel : 603829810  tel : 732161545 

e-mail: zbyhon@email.cz -                                                            w.w.w.pochodzbyhon.cz 

 

 
 

        

 Vážení spoluobčané, u příležitosti 68. výročí osvobození naší 

vlasti od fašismu Vás zveme k uctění památky padlých 

spoluobčanů. 

        Krátká vzpomínka se koná  

 

 
 u pomníku nad Brodkem  

                                               Místní knihovna Úhlejov 
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