
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 28. 1.2020 

 

Přítomni: Černoch Ivo, Kapras Petr, Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr 

Zdeněk  

Omluveni: Nosek Josef 

Ověřování: Černoch Ivo, Kapras Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Návrh rozpočtu pro rok 2020 

3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2024 

4) Návrh směny pozemků 

5) Dohody o provedení práce  

6) Příprava projektů – dotace  

7) 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 zasedání souhlasí. Program 

schválen bez dalšího doplnění. 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

Starostka navrhla zapisovatelku p. Kněžourkovou a ověřovatele zápisu p. Kaprase a p. Černocha. 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

2) Návrh rozpočtu pro rok 2020 

Rozpočet obce je tvořen rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji. Příjmová část rozpočtu je 

stanovena s ohledem na příjmy roku 2019. Příjmy jsou stanoveny v částce 2.995.501,- Kč. 

Výdaje jsou stanoveny v částce 3.443.180,-. Do výdajové stránky rozpočtu byly započítány 

výdaje na opravu vozovek v obci, knihovnickou činnost, na veřejné osvětlení, péče o zeleň, atd.. 



Schodek mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku minulých let, kdy stav bankovních účtů 

k 31. 12. 2019 byl 990.524,55 Kč.  

Rozpočet zůstane v podobě, tak jak je navržen. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce 

obce.  

Hlasování o schválení návrhu rozpočtu pro rok 2020.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2024 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2024 dle 

aktuálního vývoje obce Úhlejov a pověřuje starostku obce k jeho zveřejnění na úřední desku. 

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

4) Návrh směny pozemků  

Pozemek, který se nachází nad kapličkou, není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví paní 

Kateřiny Petry Kaprasové. V této záležitosti by bylo žádoucí, aby pozemek obec od p. 

Kaprasové nabyla. Jedná o pozemek parcelním číslem 532 v k.ú. Úhlejov, v celkové výměře 36 

m2. V této záležitosti je navržena směna tohoto pozemku za pozemek p.č. 422/7 v k.ú. Úhlejov. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o různé pozemky bude součástí směny i finanční vypořádání. 

Hodnota pozemku p. Kaprasové je 180,- Kč/m2 a hodnota pozemku obce je 50,- Kč/m2.  

 

Hlasování o schválení navrhované směny.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

5) Dohody o provedení práce  

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Zdeňkem Šubrem 

(zastupitelem obce) na údržbu obecních pozemků a drobnou údržbu místní části obce Chroustov 

na období do 31. 1. 2020. 

Hlasování o schválení dohody o provedení práce.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem Petrem Špůrem 

(zastupitelem obce) na údržbu obecních pozemků a drobnou údržbu obce na období do 31. 1. 

2020. 

 



Hlasování o schválení dohody o provedení práce.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

6) Příprava projektů - dotace  

• Příprava projektu na elektřinu a topení v kulturním domě.  

• Příprava na zpracování projektu rozhledna na Růžovkách. 

• Žádost na výsadbu zeleně u společnosti ČEZ.  

• Příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple v obci.  

 

Dotační možnosti se průběžně mění dle aktuálního vývoje na území republiky. 

 

7) Organizační záležitosti 

• Zasedání zastupitelstva navštívil pan Šorma, který napsal publikaci o obci Úhlejov. 

V této záležitosti je nutné vyřešit ochranu osobních údajů, jejichž velké množství se v 

publikaci nachází. Pan Šorma po obci požaduje vydání publikace, kdy jeho cena za 

zpracování publikace je stanovena v částce 15.000,- Kč + 5 výtisků této knihy pro jeho 

potřebu. Publikace však neobsahuje písemnou údaje o místní části obce Chroustov. 

Zastupitelé se jednoznačně shodli, že publikace musí být kompletní včetně Chroustov. 

Pan Šorma je ochoten je dopracovat. Poté se bude řešit, jak bude možné publikaci vydat. 

• Cena cesty za panem Černochem stanovena v částce cca 100.000,- bez DPH. V rámci 

této akce by měly být provedeny tyto práce: zhutnění, stržení cesty, geotextílie, 

makadam.  

• Zatrubnění příkopu okolo nemovitosti čp. 34 započne v jarních měsících. Probíhající 

práce bude mít na starosti p. Šubr, který také bude koordinovat technické řešení na místě. 

• Slečna Rudolferová byla oslovena v záležitosti prodeje nemovitosti. Nyní přišlo 

vyjádření, že nemovitost neprodá a chce provést rekonstrukci na rekreační nemovitost. 

Podána žádost o odstranění základové desky.  

• Podepsána smlouva o darování památníku. Manželé Žatečkovi souhlasí se vstupem na 

pozemek, z důvodu přesunu památníku. Paní Kováčiková dodá nový text, který by měl 

být zveřejněn na památníku. Starostka zajistí podklad a poptávkové řízení pro 

rekonstrukci památníku. 

• Panu Kozlovi zaslána výzva k odstranění nepořádku na chodbě KD a dále, aby 

neprobíhalo krmení koček, kdy odpadky znečišťují okolí obecního úřadu.  



• Pan Kozel zaslal žádost na rekonstrukci koupelny v bytové jednotce.  

• Budou objednány 2 popelnice na kovy.  

• Dne 24.3.2020 proběhne jednání o nutnosti provedení změn v platném územním plánu 

• Společnost Marius Pederen zaslala obci dohodu o doplatku na likvidaci svozové 

komodity papír. Cena likvidace je 900,- Kč/ t odpadu bez DPH. Neboť obec dostává 

finanční prostředky od společnosti EKO-KOM a.s., bude nakonec za likvidaci papíru 

doplácen v plné výši. 

 

Hlasování o podepsání dohody.  

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřili: Petr Kapras 

 

 

 

          Ivo Černoch 

         Zápis svým podpisem nepotvrdil.

    

 

       , 


