
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 4 .8. 2020   

 

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

Zdeněk  

Omluveni: Petr Špůr 

Ověřování: Josef Nosek, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Opravy obecních komunikací   

3) Dotace MŠ Rohoznice 

4) Organizační záležitostí 

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: 6 – 0 – 0  

 

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

  Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

2) Opravy obecních komunikací 

V rámci zasedání zastupitelstva proběhla revize faktur, jejichž specifikace je uvedena v textu 

níže:  

• F. č. 200 20 –  provedené práce včetně fakturované výše odsouhlaseny 

• F. č. 200 40 – provedené práce včetně fakturované výše odsouhlaseny 

• F. č. 200 52 – provedené práce včetně fakturované výše odsouhlaseny 

• F. č. 200 54 – provedené práce včetně fakturované výše odsouhlaseny 

• F. č. 200 55 – provedené práce včetně fakturované výše odsouhlaseny 

• F. č. 200 67 – provedené práce včetně fakturované výše odsouhlaseny 

 



• F. č. 200 68 - faktura se vztahuje k cestě za panem Černochem. Práce provedeny dle 

schváleného rozsahu. Je nutné dokončit finální vrstvu z jemné frézované, která nebyla 

součástí cenové nabídky, neboť měla být provedena s určitým časovým odstupem. 

 

Hlasování pro dokončení cesty za panem Černochem oproti předložené cenové kalkulaci.  

 Hlasování: 5 – 0 – 1  

 

Rozbor vyfakturovaných prací a materiálu odpovídá předložené cenové nabídce. 

Hlasování o uznané výši vystavené faktury.  

 Hlasování: 4 – 1 – 1  

 

Odsouhlaseno dokončení cesty za panem Černochem, včetně finalizace povrchu z mleté frézované. 

Cesta bude dokončena do 30. 9. 2020. Pokud z důvodu pozdního dodání finálního povrchu - 

frézované, nebude povrch odpovídat parametrům a nespojí se, bere na sebe dodavatel riziko 

reklamace. 

 

• Cesta na Chroustově za panem Štajerem – pan Černoch vznesl připomínku, že by měla být 

také opravena. Cenová kalkulace na finální úpravu povrchu této cesty stanovena na částku 

227.718,- Kč. Zastupitelstvo obce s uvolněním takovéto částky na daný úsek komunikace 

nesouhlasí.  

• V souvislosti s opravou obecní komunikace v Chroustově, směrem do návsi narážíme na 

soukromé pozemky p. Pajasové a pana Noska. Není možné, aby obec investovala do cizího 

majetku minimálně bez písemného souhlasu, že zde respektují cestu. Pan Černoch se jim 

pokusí vysvětlit situaci, žádoucí by bylo zanesení věcného břemene práva chůze a jízdy. 

Obec by poté mohla v tomto místě komunikaci opravit. 

• Pan Šubr zaurguje odpověď ZD Miletín ohledně spoluúčasti na opravě přejezdu přes vodoteč 

na Růžovkách. Dále je třeba upomenout provedení napojení dešťových svodu u nemovitosti 

č. p. 34 do provedeného zatrubnění přísilničního pásma.   

• Oslovena firma Repare Trutnov s.ro. ohledně kalkulace rekonstrukce komunikace na 

Růžovka. Prozatím kalkulován nejhorší úsek cesty tj. úsek od pana Machka až za třešňovou 

alej (po místo pastevního areálu s koňmi). Cena předběžně stanovena na částku 600.000,- Kč. 

Oslovena ještě společnost Setter s.r.o. o konkurenční kalkulaci.   

 



3) Dotace MŠ Rohoznice 

Obci byla doručena žádost o finanční dotaci na chod mateřské školy v Rohoznici. Ve školním 

roce 2019/2020 navštěvovaly toto zařízení 2 děti. Návrh na dotaci na jedno dítě činí 5.000,- Kč. 

Celková výše příspěvku činí 10.000,- Kč. Starostce udělena pravomoc o uzavření dohody. 

  

 Hlasování o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

4) Organizační záležitosti  

• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 dle účetní přílohy. 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

• Projekt autobusová zastávka, zastávka posunuta blíže k obecnímu úřadu. Do projektu 

zapracována přístavba zvláštního vstupu do obecního úřadu (kvůli bytové jednotce). 

Z důvodu chodníčku zde nebude místo pro kontejner na sklo. Kontejner bude umístěn 

před nově budované parkovací místo pod obecním úřadem u bytových domů, kde bude 

vytvořena zpevněná plocha.  

• Jako příprava projektu realizace autobusové zastávky bude nutné provést kácení 

nevhodných dřevin v prostoru za obecním úřadem. Jedná se o dřeviny, které jsou v plánu 

péče popsány jako neperspektivní a jejich kácení by bylo výhledově provedeno bez 

ohledu na připravovaný záměr. Jedná se o tyto dřeviny: 

- Brslen evropský 1 ks 

- Smrk ztepilý 3 ks 

- Douglaska tisolistá 1 ks 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vydání rozhodnutí ve věci kácení dřevin rostoucích mimo 

les obci Úhlejov. 

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Pan Kapras doručil obci žádost o řešení situace s odtokem dešťové vody přes jeho pozemek. 

Jedná se o problém, kdy dešťové zatrubnění není dotaženo až k vodoteči a vymílá soukromý 

pozemek, kde dochází k sesuvu půdy. Obec bude muset jednat s majitelem pozemku 

minimálně o souhlasu či odkupu části jeho pozemku, aby mohla tento problém vyřešit. 



• Konečná cena na rekonstrukci koupelny v bytě č. 0 (nájemník p. Kozel) je stanovena na 

částku 109.200,- Kč. Pan Kozel bude pozván na zastupitelstvo, kde s ním bude probrán 

postup rekonstrukce.   

• Pan Šedivý již dále nebude provádět práce pro obec, neboť se ho osobně dotkl postoj jednoho 

ze zastupitelů. Do této doby se podílel na sekání na Růžovkách, údržba ČOV u bytových 

domů a drobné údržbářské práce po obci. Mulčovač včetně pohonných hmot a sada nářadí je 

odevzdána na obecním úřadě. 

• Pan Černoch si prohlédne pozemky, které jsou potřeba dosekat podél cesty na Růžovka. Dále 

se bude starat o sekání pozemků na Chroustově, neboť pan Šubr má méně času a dle pana 

Černocha seká nedostatečně.  

• Starostka vydává Směrnice na oběh účetních dokladů s účinností do 1. 9. 2020. Podstatným 

bodem je, že přijaté faktury bude před jejich proplacením schvalovat předseda finanční 

komise. 

 

 

Zapsala: N. Kněžourková      Ověřili: Josef Nosek 

 

 

 

          Zdeněk Šubr 

   


