
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 9. 6. 2020   

 

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

Petr, Šubr Zdeněk  

Omluveni:  

Ověřování: Nosek Josef, Špůr Petr 

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Žádosti o změnu územního plánu  

3) Výběrové řízení rozšíření sběrné sítě na separovaný odpad  

4) Rozpočtové opatření č. 3 

5) Organizační záležitosti obce  

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  

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Josef Nosek a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 5 – 0 – 2  

 

2) Žádosti o změnu územního plánu  

V současné době má obce platný územní plán, schválený v březnu 2015. Po 5ti letech je třeba provést 

konstatování plnění územně plánovací dokumentace, což znamená naplnění zastavěných ploch, 

rozvojových lokalit atd. Naplnění uvedených ploch na území obce, uvedených v územním plánu je 



v tuto chvíli prakticky nulové. Obec sama o sobě nemá potřebu územně plánovací dokumentaci měnit 

a vynakládat tak finanční prostředky z rozpočtu obce.  

Změnové řízení by tedy muselo být plně v režii žadatelů o změnu územního plánu. 

 

V textu níže rozebereme žadatele o změnu územního plánu a dále charakteristika změny, o kterou 

obec požádali. 

 

1. Žadatel – Jiří Bělina 

Záměr žadatele – zřízení stavby pro rodinnou rekreaci. Tato žádost upravena dne 22. 5. 2020 na 

pozemek pro zemědělskou činnost se zázemím pro agroturistiku. 

  

Vyjádření od projekční kanceláře: u původního záměru z urbanistického hlediska neřešitelné, 

šlo by o přidání nové zastavitelné plochy, bylo by požadováno ubrání zastavitelné plochy jinde 

(již v územním plánu schválené). U upravené žádosti má tento požadavek větší šanci na projití 

procesem změnu ÚP. 

 

Zastupitelé obce své konečné rozhodnutí odkládají a stanovisko v této záležitosti bude stanoveno 

po 31. 8. 2020, což je lhůta pro případné doplňování informací. 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

2. Žadatel – Anna Trnovská  

Záměr žadatele – na katastrálním území obce Chroustov, pozemek p. č. 487/6. Žadatelka chce 

řešit zřízení plochy pro rodinnou stavbu s rodinným bydlením. V případě, že žadatelka vyřeší 

sporné záležitosti, nebude mít zastupitelstvo obce k její žádosti připomínek. 

 

Vyjádření od projekční kanceláře: pozemek však zasahuje do přírodního rázu krajiny, je zde 

proluka od zastavitelného území obce a je zde stejný problém s požadavkem na ubrání zastavitelné 

plochy jinde. 

 

Zastupitelstvo obce poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 pro jednání s vlastníky ostatních 

pozemků v záležitosti případné směny pozemků, či ubrání současné zastavitelné plochy. 

Doporučuje taktéž žadatelům, aby kontaktovali příslušné nadřízené úřady a projednali možnosti 

schválení tohoto záměru na dalších institucích. 



 

Hlasování pro výše uvedený postup. 

Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

3. Žadatel – Stanislav Cerman  

Záměr žadatele – změnit způsob využití pozemku 52/2 ze ZS na BV na katastrálním území obce 

Chroustov.   

  

Vyjádření od projekční kanceláře: vzhledem k tomu, že se jedná o doplňující stávající zástavby 

na území obce, která bezprostředně navazuji na intravilán obce, není zde žádných připomínek. 

Otázkou zde je, zde nebude požadováno taktéž ubrání zastavitelné plochy jinde na území obce. 

 

Zastupitelstvo obce poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 pro zvážení možností a zajištění 

dokumentů s dohodou o snížení příslušné zastavitelné výměry na území obce. V případě, že 

žadatel vyřeší sporné záležitosti, nebude mít zastupitelstvo obce k jeho žádosti připomínek. 

 

Hlasování pro výše uvedený postup. 

Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

4. Žadatel – Jaroslav Bělina  

Záměr žadatele  

I. Pozemek P. č. 12 katastrální území obce Úhlejov – ZS na VZ 

II. Pozemek P. č. 505 katastrální území obce Úhlejov – NSPZ na VZ 

III. Pozemek p. č. 499 katastrální území obce Úhlejov – NL na VZ 

IV. Pozemek p. č. 112/17 katastrální území Chroustov – NL na RI 

  

Vyjádření od projekční kanceláře: v prvním případě je změna podpořitelná. Změna 2 a 3 jsou 

nežádoucí z důvodu ochrany krajinného rázu a záboru krajiny. Změna č. 4 je nežádoucím 

rozšiřováním rekreace do volné krajiny. 

   

Neboť zde žadatel není přítomen, sdělí starostka obce žadateli stanovisko od projekční kanceláře. 

Žadateli poskytnuta lhůta do 31. 8. 2020, aby se ve výše uvedených záležitostech obrátil na 

příslušné instituce, projednal své požadavky a zastupitelstvu případně žádosti upřesnil. V případě, 

že žadatel vyřeší sporné záležitosti, nebude mít zastupitelstvo obce k jeho žádosti připomínek. 



 

Hlasování pro výše uvedený postup. 

Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

5. Žadatel – p. Rafajlovič 

Záměr žadatele – provést změnu využití p. č. 52 v katastrálním území Chroustov na plochu pro 

rekreační využití. 

 

Vyjádření od projekční kanceláře: jedná se o krajinářsky cenné území mimo souvislou zástavbu, 

nežádoucí rozšiřování rekreace do volné krajiny.  

 

Zastupitelstvo obce poskytuje lhůtu v délce do 31. 8. 2020 pro možnost kontaktování dalších 

institucí, které se budou k této změně vyjadřovat, aby vyřešil negativní stanoviska. V případě, že 

žadatel vyřeší sporné záležitosti, nebude mít zastupitelstvo obce k jeho žádosti připomínek. 

 

Hlasování pro výše uvedený postup. 

Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

3. Výběrové řízení rozšíření sběrné sítě na separovaný odpad  

V této záležitosti byly doručeny 3 nabídky, doručeny ve stanoveném termínu.  

1. Pavelka PKP s.r.o. 

Husova 136, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

Datum přijetí: 3. 6. 2020  

Čas převzetí: 15:40 hodin, osobní převzetí  

Nabídková cena: 383.662 ,- Kč včetně DPH  

 

2. Stavhaus s.r.o.  

Náměstí odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

Datum přijetí: 8. 6. 2020  

Čas převzetí: 8.30 hodin, osobní převzetí  

Nabídková cena: 364.173,- Kč 

 

3. Stavant CZ s.r.o. 

Horní Brána 6, 543 71 Hostinné  



Datum přijetí: 8. 6. 2020  

Čas převzetí: 15.20 hodin, osobní převzetí 

Nabídková cena: 378.006 ,- Kč včetně DPH  

 

Jako nejvýhodnější byla stanovena cenová nabídka společnosti Stavhaus s.r.o., neboť 

hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 

 

Hlasování vítězném dodavateli akce Rozšíření sběrné sítě na separovaný odpad - firmě 

Stavhaus s.r.o. Zastupitelstvo obce  dále pověřuje starostku obce, aby s výše uvedenou 

firmou uzavřela smlouvu o dílo.  

 Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

4. Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle účetní přílohy. 

 Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

5. Organizační záležitosti obce 

• pan Šorma neakceptuje návrh obce, kdy obce nesouhlasí s tím, aby byla 

vydavatelem publikace.  

• Panu Huszárovi prodloužena smlouva o 3 měsíce dle předchozího 

zastupitelstva. Pan Huszár požádal obec o možnost přesunout se do bytu č. 6, 

po panu Machovi, který se k 31. 7. 2020 stěhuje. Zastupitelstvo s tímto 

přesunem nesouhlasí. Starostka zveřejní záměr obce pronajmout obecní byt. 

•  

Hlasování o zamítnutí požadavku p. Huszára.  

 Hlasování: 7 – 0 – 0 

 .  

Hlasování o zveřejnění záměr o pronájmu bytu.  

  Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

• Rekonstrukce koupelny v nájemním bytě pana Kozla je stále v řešení.  



• Radlice již byla uklizena. Starostka bude písemně reklamovat u výrobce radlice, 

neboť požadované uchycení radlice nebylo opět provedeno dle požadavku p. 

Zvoníčka, který radlici užívá. Dále bude prodlouženo prodloužení záruky o 1 rok. 

• Houpačky u bytových domů byly zlikvidovány.  

• Vývěska na Chroustově bude zrušena. Realizaci zrušení zajistí pan Černoch do 31. 

7. 2020 

• Nájemníkům bytových domů bylo vystaveno mimořádné vyúčtování v částce 

3.182,- Kč z důvodu neustálých poruch ČOV, způsobených špatným užíváním 

odpadového řádu bytových domů. 

• Zajistí se zakoupení vlajek na volby.  

• Pan Jaroslav Bělina namítl navrhuje zřízení pěší zóny okolo nemovitosti manželů 

Kaprasových a jeho nemovitosti, z důvodu velké frekvence jezdících motorkářů, 

kteří plaší koně. Věc prověříme. 

• MAS Podchlumí žádá o souhlas obce Úhlejov, k připojení se ke strategii 

komunitně vedeného místního rozvoj. Blíží se totiž příprava nového 

programovacího období.  

Hlasování o připojení obce do strategie MAS Podchlumí.  

 Hlasování: 7 – 0  - 0  

• Starostka obce navrhuje rozšířit projekt nově připravované autobusové zastávky o 

osvětlení. Důvodem je také větší šance v získání dotační podpory. Zastupitelstvo obce 

souhlasí s dopracováním lampy do projektu u autobusové zastávky a pověřuje tímto 

starostku obce, aby se záležitosti ujala. 

  Hlasování: 7 – 0  - 0 

• Doručena nabídka na zřízení webových stránek, kdy samotné vytvoření je zdarma. 

Potom by se platil pouze udržovací poplatek, výše a lhůta jsou uvedeny v textu níže.  

- 6 měsíců – 800,-/měsíc  

- 12 měsíců – 700,-/měsíc 

- 24 měsíců – 650,-/měsíc.  

Zastupitelstvo schvaluje uzavření spolupráce se společností OBECINFORMUJE na 24 

měsíců. Vše bude ošetřeno smlouvou, kde bude jasně stanoveno, že se společnost bude 

starat o aktualizace dané zákonem. Obec si bude sama spravovat pouze aktualizaci obsahu 

webu. 

 Hlasování: 7 – 0 – 0 



Zapsala: N. Kněžourková       Ověřil: Josef Nosek 

 

 

           Petr Špůr 

  

 

       , 


