
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 5. 5. 2020   

 

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

Petr, Šubr Zdeněk  

Omluveni: 

Ověřování: Zdeněk Šubr, Špůr Petr 

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Závěrečný účet obce za rok 2019 

3) Památník profesora Machka 

4) Opravy bytové domy  

5) Dotace  

6) Opravy obecních komunikací 

7) Optická síť Chroustov 

8) Rozpočtové opatření č. 2 

9) 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.  

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

Starostka navrhla zapisovatelku p. Kněžourkovou a ověřovatele zápisu p. Šubra a p. Špůra. 

  Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

2) Závěrečný účet obce za rok 2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy 

o výsledku hospodaření s výhradou a k nedostatkům uvedeným ve zprávě přijalo opatření:  

- Bude kladen důraz na správné zaúčtování časového rozlišení především v souvislosti 

s účtováním dotací. 



- Rozpočtová opatření budou prováděna a schvalována dle udělené pravomoci.  

Zastupitelstvo obce také schvaluje účetní závěrku za rok 2019.  

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

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

55.230,61 Kč.  

 Hlasování: 7 – 0 – 0 

  

3) Památník profesora Machka  

V rámci restaurování památníku byly osloveny 3 dodavatelské subjekty. Práce byly určeny 

návrhem restaurování. Památník bude demontován, přesunut na nové místo a zde zrestaruvován. 

Bude vytvořena zcela nová deska s textem. Byly poptány tyto subjekty: 

 

1. Karel Krátký, Demokratické mládeže 1360, 530 02 Pardubice – nabídková cena 50.600,- Kč 

2. Luboš Valeš, Šalounova 1794, 508 01 Hořice – nabídková cena 46.900,- Kč 

3. Rudolf Kedroň, Riegrova 1494, 508 01 Hořice – nabídková cena 92.565,- Kč  

 

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka p. Luboše Valeše.  

Hlasování o zadání zakázky p. Luboši Valeši  

Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

4) Opravy bytové domy  

Na balkonech byly dokončeny dělící příčky.  

Protože neustále dochází k poruchám ČOV, byli nájemníci opět upozorněni na to, aby 

nevhazovali nevhodné věci do WC. Byla také zjištěna závada na časovacích hodinách ČOV, kdy 

někdo záměrně časování přenastavil. Proto je nutné zajistit, aby se zabezpečili rozvaděč s těmito 

časovacími hodinami.  

 

Nájemníci projevili názor, že herní prvky u bytových domů jsou již ve špatném stavu. Dle 

kontroly zástupci obce, jsou houpačky a přelézačka ze dřeva uhnilá a bylo by vhodné vše 

odstranit.  

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s demontáží a likvidací Houpačky (46 DHM) v hodnotě 4.673,- Kč. 

Demontáž a likvidaci zajistí p. Kapras.  

Hlasování: 7 – 0 – 0  



 

Rekonstrukce koupelny v bytě č. 0 v kulturní domě. 

Pan Stoklasa za časových důvodů rozpočet nedodal.  

Pan Dufek dodal rozpočet, který není kompletní.  

Firma Stavhaus s.r.o. bude oslovena, aby rozpočet dopracovala. Náklad na koupelnu je stále 

poměrně vysoký a obec nebude vynakládat zbytečně vysoké finanční prostředky.  

Koupelna je tedy stále v řešení.  

 

Přístupová komunikace k bytovým domům  

Cena stanovena v částce cca 150.000,-. Navržená vrstva recyklátu je 10 cm, kdy je nutné tuto 

vrstvu snížit na maximálně 8 cm kvůli výšce obrubníků a stávajícího chodníku. 

 

Hlasování o objednání výše uvedené opravy přístupové komunikace k bytovým domům. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

  

5) Dotace  

Obci byla schválena dotace na odpadová místa v částce 108.000,- Kč. Na území celé obce dojde 

k úpravě stávajících míst na separovaný odpad, jedno místo bude přesunuto a jedno místo bude 

nově vybudováno. Proběhne zpevnění plochy pro kontejnery, oplocení kontejnerů a instalaci 

tabulek s návodem třídění.  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 108.000,- Kč z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje - Programu obnovy venkova.  

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

6) Opravy obecních komunikací  

Na Brodku a Chroustově je objednána oprava obecní komunikace od společnosti Repare s.r.o. 

dle předchozího odsouhlasení zastupitelstvem obce. Bohužel mají velké množství zakázek a neví 

se jistě zda v letošním roce objednanou opravu komunikací provedou. Stanovisko bude známo 

do konce června.  

 

ZD Miletín bude zaslána žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- na provedené zpevnění 

přejezdu přes potok na Růžovkách. Projednáno s předsedou družstva, který jejich spoluúčast 

přislíbil. 



 

Chroustov  

Zatrubnění přísilničního pásma je zrealizováno. Dle dohody se v rámci časového odstupu bude 

realizovat finalizační vrstva. 

Cesta za panem Černochem je v řešení. V tuto chvíli se čeká na kámen. Provede se místní šetření 

v rámci správného odvodnění a vyspádování cesty.   

Za nemovitostí p. Štajera na cestě k Lukavečku je nutné vyřešit odtok vody, aby nevtékala do 

obce. 

Na Chroustově bude demontována vývěska – venkovská tržnice. Je ve špatném stavu a 

nevyužita. 

Na Růžovka je urgentní zrealizovat výměnu dešťových svodů.  

Pan Přibyl bude vyzván, aby se vyjádřil ke stavu pozemku p. č. 416/3. Ježděním zemědělské 

techniky dochází k ničení prostoru u obecní studně. Mohlo by dojít k poškození pláště studny. 

V této situaci je žádoucí nashromáždit podklady k věcnému břemenu, které je vázáno tento 

pozemek a je zde i nastaveno zpevnění pozemku. Poté bude vyvoláno jednání s p. Přibylem. 

 

7) Optická síť Chroustov  

Veškeré nemovitosti, které projevili zájem o připojení jsou v současné době připojeny.  Celkem 

se jedná o 11 nemovitostí. Nově jsou řešeny 4 nemovitosti, které změnily majitele a o připojení 

požádaly.  

Členský příspěvek je výši 100,- Kč. Pro provoz sítě zřízen Sousedský spolek. Stav účtu 

vybraných poplatků je cca 25.000,- Kč.  

 

8) Rozpočtové opatření č. 2 

Starostka obce dává na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 2 dle účetní přílohy. 

 

9) Organizační záležitosti  

• Žádost o poskytnutí příspěvku na chod Linky bezpečí v částce 2.000,- Kč.  

Hlasování o neposkytnutí finančního příspěvku.  

 Hlasování: 7 – 0 – 0  

• Starostka obce davá zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a 3 dle účetní 

přílohy.  

• Publikace o obci Úhlejov od pana Šormy se řeší. Vše konzultováno s pověřencem na 

GDPR, kdy jeho stanovisko je následující. Aby obec splnila náležitosti GDPR musel by 



publikaci vydat pan Šorma nebo nějaké vydavatelství. Obec by potom předem stanovený 

počet publikací odkoupila na základě kupní smlouvy. Paní starostka zašle panu Šormovi 

stanovisko, na čem se zastupitelstvo obce shodlo, aby se k tomu mohl vyjádřit.  

• Paní Klečkové zaslán návrh na směnu pozemku, kdy reakce z její strany nebyla žádná. 

Stavba, o kterou se jedná, existuje na obecním pozemku, je zde vyznačen nesoulad a je 

nutné situaci vyřešit. Stanovisko paní Klečkové k situaci je takové, že chce, aby ji obec 

pozemek prodala. Obec opětovně neschvaluje postup paní Klečkové a bude jí navržena 

směna pozemků, kterou by se vyřešil přístup k dalším nemovitostem v obci. 

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili:   Petr Špůr 

 

 

 

 

              Zdeněk Šubr



Seznam úkolů  

Úkol  Zodpovědná osoba Datum plnění 

Úklid radlice Špůr  Do konce května 

zaslání stanoviska panu Šormovi  Šedivá Do konce května  

Nashromáždění podkladů k věcnému břemenu, které 

je uzavřeno s panem Přibylem  

Šedivá  Do konce května  

Likvidace nástěnky na Chroustově Černoch Do konce května  

 

  

 

       , 


