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Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov
Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu Úhlejov jednalo obecní
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Jednání se zúčastnilo 6 členů
zastupitelstva, paní Žďárská se omluvila. Jednání se zúčastnilo 9 občanů.
Zastupitelstvo projednalo následující body programu :
1.) Na jednání zastupitelstva byl projednán rozpočet pro rok 2007 a byl
schválen bez připomínek.
2.) Zastupitelstvo obce informovalo přítomné se stavem bytové jednotky čp.
50 v budově kulturního domu. Stavebně technický stav bytové jednotky byl
posouzen zastupitelstvem a zástupci stavebních firem a náklady na opravy
a rekonstrukci bytu byly odhadnuty na částku 50 – 60 tisíc Kč.
3.) Na jednání bylo provedeno seznámení s nově vypracovanou nájemní
smlouvou pro nové nájemníky (čp. 62, 63) a pro ostatní budou nájemní
smlouvy přepracovány.
4.) Obecní zastupitelstvo informovalo přítomné, že při stavbě bytových
jednotek čp. 62 a 63 byl neoprávněně zastavěn telekomunikační kabel.
Z tohoto důvodu bude nutná překládka telekomunikačního kabelu a
náklady na překládku ve výši 52.000,- Kč bude hradit Obecní úřad ze
svých prostředků. Obecní zastupitelstvo prověří a zjistí, kdo tuto
skutečnost zavinil.
5.) V diskusi se hovořilo o opravě střechy na kapličce a o nutné rekonstrukci
a výsledků rozborů vody pro bytové jednotky v obci.
Zástupce starosty obce Zdeněk Šedivý

Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov
Dne 15. 6. 2007 od 19.00 hodin jednalo Obecní zastupitelstvo Obce Úhlejov
na veřejném zasedání v kulturním domě na Úhlejově. Jednání se zúčastnilo 5
členů zastupitelstva a 12 občanů obce.
Zastupitelstvo projednalo následující body programu :
1.) Organizační změny obecního zastupitelstva – k 31. 5. 2007 z funkce
obecního zastupitele odstoupila paní Miroslava Žďárská z Chroustova.
Vykonávala evidenci obyvatelstva a předsedkyni finanční komise.
Vzhledem k tomuto odstoupení došlo ke změnám ve vykonávaných
funkcích. Funkci pokladníka bude od 1. 7. 2007 vykonávat pan Jaroslav
Bělina. Paní Marcela Jáklová bude na Obecním úřadě Úhlejov vést
evidenci obyvatel a organizovat kulturní činnost v obci. Změna ve
vykonávání funkce předsedy finanční komise bude dodatečně projednána.
Od 1. 5. 2007 vedení účetnictví Obce Úhlejov převzala účetní firma
z Jičína, která bude zabezpečovat bezchybné vedení účetnictví obce a
zabezpečovat účetní spolupráci s Krajských úřadem v Hradci Králové.
2.) Nájemní smlouva na byt čp. 50 Úhlejov – novým nájemníkem bytu čp. 50
bude Václav Kozel. Podmínkou Ministerstva pro místní rozvoj bylo
zajistit v tomto bytě trvalé nájemní bydlení z důvodu dotací na výstavbu
tohoto bytu. Toto bohužel předchůdce pan Jiří Svoboda nedodržel a
proto mu byla dána výpověď z těchto bytových prostor. Nová nájemní
smlouva byla schválena jednohlasně a bez výhrad.
3.) Oprava střechy na kulturním domě – vzhledem k havarijnímu stavu
střechy na Kulturním domě v Úhlejově, především nad částí knihovny a
bytové jednotky je obecní zastupitelstvo nuceno oslovit odborné firmy a
v co nejkratší době provést opravu střešní krytiny. V současné době je
udržován provizorní stav tak, aby do KD nezatékalo.
4.) Bytové jednotky – dotace – obecní zastupitelstvo informovalo o tom, že
dne 10. 5. 2007 byla na obecním úřadě Úhlejov přijata Zpráva o výsledku
daňové kontroly z Finančního úřadu v Jičíně. Výsledkem kontroly je
vrácení celé dotace na výstavbu bytových jednotek v obci Úhlejov a
zaplacení 100% penále v celkové částce 7 360 000,- Kč.
Důvodem je celá řada pochybení – v prvé řadě chybný výběr stavební
firmy (nemá předepsaný evropský certifikát), nedodržení vlastních
finančních zdrojů obce, nezřízení zástavního práva a.t.d. Hlavním
důvodem bylo posunutí termínu kolaudace skoro o 3 roky (termín
kolaudace byl do 12/2003). Obec Úhlejov bude jednat a žádat

Ministerstvo pro místní rozvoj a Finanční úřad v Jičíně o prominutí a
posečkání s placením. O výsledku jednání budete vyrozuměni.
5.) Veřejná sbírka na obecní kapličku v Úhlejově – vzhledem k tomu, že
zákon o veřejných sbírkách je značně problematický, bude obec hledat
náhradní řešení. Občané budou oslovení s žádostí o sponzorské dary na
opravu a rekonstrukci kapličky na Úhlejově. Po ukončení této akce bude
provedeno řádné daňové přiznání Finančnímu úřadu v Hořicích a
zveřejněn seznam dárců.
6.) Lázeňský mikroregion – dotace – v rámci dotace POV byla podána
žádost na úpravu prostranství v obcích a bude využita na nákup laviček,
informačních materiálů a úpravu parku rodáků na Úhlejově.
7.) Mimořádné odměny – při auditu na Obecním úřadě na Úhlejově bylo
obecní zastupitelstvo upozorněno, že za měsíc listopad a prosinec 2006
došlo k neoprávněnému vyplacení odměn zastupitelům. Důvodem byl
nepřesný zápis z jednání obecního zastupitelstva. Jako opravný
prostředek bylo obecnímu zastupitelstvu doporučeno vyplacenou částku
vrátit do pokladny a ve stejné výši vypsat mimořádné odměny. Nejedná se
v tomto případě o vyplácení finančních prostředků navíc, ale jen účetní
opravu.
8.) Závěrečný účet – byl schválen závěrečný účet za rok 2006 s výhradami
vzhledem k nedostatkům uvedeným v auditorské zprávě ze dne 25. 4.
2007.
9.) Volná diskuse – diskuse se týkala především výše uvedených bodů (kryty
u kanalizace na Brodku, značení obce, zastávka Chroustov atd.).

Starostka Lenka Šedivá

Obecní úřad Úhlejov
žádá občany obce
o peněžité i nepeněžité sponzorské dary
Na rekonstrukci místní kapličky.
V případě zájmu bližší informace
Podáme přímo na obecním úřadě.
Všem dárcům předem děkujeme.

Lenka Šedivá
Starostka obce

Jarní brigáda v obci
Utíká to jako voda v našem potoce Trotinka. Z obrázků je
patrné, že jsme se pustili do úklidu kolem „kulturáku“ v brzkém
jarním období. 27. března se nás pár sešlo a za jedno odpoledne jsme
změnili centrum obce tak, abychom se za něj nemuseli stydět.
Brigády se zúčastnili mimo dospělých i spousta dětí. Za aktivní
pomoc dětí jsme na závěr brigády zapálili ohníček, kde si děti opekly
buřty a dobří sousedé přinesli občerstvení.

Velikonoční výstava 2007
Díky Marcele Jáklové z Brodku pravidelně každé jaro přichází na
Úhlejov spousta lidí osvěžit své dušičky krásnou podívanou. Tak
jako je malebný náš kraj, tak dokáže paní Jáklová ztvárnit
předvelikonoční atmosféru na Úhlejově. I my ostatní, kteří stále ještě
podléháme tradicím se snažíme pomoci. Přinášíme z domu všechno
to, co může napomoci k realizaci výstavy. Pravidelně využijí výstavy
k vlastivědné vycházce děti se svými učitelkami za Základní školy
v Miletíně, které se těší mimo jiné i na tombolu. Vždy se obdivujeme
zručnosti Hanky Zelené, která zhotoví pro výstavu plnou ošatku
krasliček. Dík patří i všem ostatním, kteří přispěli svými výrobky,
které oživily výstavu – pan Voňka, paní Jáklová, Munzarová a
Holmanová z Třebihoště, p. Kaprasová, Klinerová, Mazurová a firmy
Amádea L. Bělohrad a Keramika Hořice a další. Výstavu navštívilo
108 dospělých a 42 dětí + 93 dětí ze Základní školy K. J. Erbena
Miletín.

Čarodějnice a loučení se zimou
Než my děvčata, dívky a ženy vyletíme na svůj pravidelný
čarodějnický rej, musí naši chlapci a muži udělat spoustu práce.
Ono to není jen tak připravit startovací hromadu. Nejprve s vrhneme
do našich zahrad a zahrádek, vyřežeme a vyklučíme vše co je
potřeba. Ovšem to nejdůležitější a to je svezení a úpravu hromady
pro zapálení ohně provedl Petr Špůr. Čarodějnici, která navždy
uletěla zhotovily děvčata Anička Milerová, Peťula a Sabinka
Špůrovi. Tak významný den se neobejde bez občerstvení, které
zajistili zastupitelé Obecního úřadu pan Petr Kapras a Petr Špůr. O
průběžné doplňování občerstvení se postaral Pavel Šubr. Všem, kteří
pro nás – 65 zúčastněných zajistili příjemný večer – děkujeme.
30. dubna 2007

Vzpomínka na 30. duben 2007 – bylo nám fajn, sešli jsme se
sousedé, popovídali a povzpomínali.

Vzpomínka u pomníku padlých
U silnice mezi Miletínem a Chroustovem nad osadou Brodek padli
za svobodu při osvobozování naší republiky od fašistických okupantů
dne 7. 5. 1945 Antonín Pospíšil a Emil Plecháč.
Jejich hrdinský čin si dne 7. 5. 2007 připomnělo 16 občanů
okolních obcí Úhlejova, Chroustova a osad Brodek a Růžovka.
Čest jejich památce.

Přednáška Ing. Vackové
z vodoprávního úřadu Městského úřadu v Hořicích
Obecní úřad Úhlejov dne 27. 4. 2007 pro občany připravil
konzultační odpoledne s Ing. Helenou Vackovou z vodoprávního
úřadu Městského úřadu Hořice, která vysvětlila jak postupovat při
naplňování vodního zákona č. 254/2001 Sb. a nov. č. 20/2004 Sb.,
který se týká odběru podzemních i povrchových vod a vypouštění
odpadních vod. Ing. Vacková ochotně odpovídala na všechny dotazy.
Zorganizovaná akce byla výrazným přínosem pro osvětlení výše
uvedené problematiky a zúčastnilo se jí 34 občanů obce.

Protipožární prevence
Nařízení Královéhradeckého kraje stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. To je
období mimořádných klimatických podmínek – v období bez
déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým
počasím a v období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy.
Při spalování látek přírodního charakteru na hromadách se
stanovují následující podmínky požární bezpečnosti :
1.) pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let
2.) na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky
v množství přeměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasební
přístroje apod.)
3.) ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a
hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a
popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou
4.) pálení je možno provádět jen za bezvětří
5.) právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem
na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství
předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému
sboru
Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují
následující podmínky požární bezpečnosti :
1.) při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru
2.) při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny
dodržovat tyto podmínky :
a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od
hořlavých látek

b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby
mladší mohou oheň rozdělat jen za přítomnosti zletilé
osoby
c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru
d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa,
ve vzdálenosti do 100 m od stohů, dozrávajícího obilí,
strniště, sena, vysoké suché trávy a podobně
e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití
vodou nebo zasypáním zeminou
f) oheň nesmí být rozdělán za dlouhotrvajícího sucha a
větrného počasí
3.) rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských
táborech atd. je možno pouze na určených místech, které určí
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje
činnost v těchto objektech.
Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení zvláštních předpisů.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Úhlejov Jan Kracík

Naši oslavenci
Paní Vlasta Jáklová z Brodku
Pan František Nosek z Chroustova
Pan Miroslav Hartman z Chroustova
Oslavili v měsíci květnu své životní jubileum.
Přejeme jim hodně zdraví, pohody a radosti do dalších let.

Místní lidová knihovna Úhlejov informuje :
„Věda nejsou žádné čáry,
Stačí zajít do knihovny
A půjčit si memoáry.“

Vážení spoluobčané a milé děti,

13. července 2007 v pátek
zahajuje knihovna na Úhlejově svou činnost v nově upravených
prostorách kulturního domu v prvním patře. Zveme Vás k návštěvě
vždy každý pátek od 18,00 hod. do 20,00 hod.
V letošním roce jsme převzali v rámci výměnného fondu od
Okresní knihovny v Jičíně 50 nových knih pro dospělé i děti.
Budeme rádi, když si své dny volna a prázdnin zpestříte počtením
knížek různých žánrů z naší knihovny. Při Vaší návštěvě rádi
poskytneme občerstvení.
Daniela Valentová
Knihovnice
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