
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 15. 9. 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) Záměr obce pronajmout či propachtovat pozemky  

4) Rozpočtové opatření č. 5 

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  

1. Žadatel – Jiří Bělina 

Záměr žadatele – zřízení stavby pro rodinnou rekreaci, prostor pro zemědělskou činnost a 

agroturistiku. Žadatel doplnil žádost o studii agroturistického areálu se zázemím, kdy hlavním 



přínosem by měl být příliv turistů do obce. Negativum této žádosti spočívá v nevyhovující 

komunikaci, kdy nynější stav je problematický pro provoz větších automobilů a větší frekvenci 

dopravy.  

 Hlasování o podpoře žádosti č. 1 pana Jiřího Běliny o změnu územního plánu.  

  Hlasování: 2 – 3 – 2  

Na základě výsledku hlasování se žádost č. 1 zamítá.  

 

2. Žadatel – Anna Trnovská a Radek Filip 

Záměr žadatele Anna Trnovská – na katastrálním území obce Chroustov na části pozemku p. 

č. 487/6, zřízení rodinné stavby s trvalým bydlením. Pozemek však zasahuje do přírodního rázu 

krajiny, kdy výsledek není jistý. 

 Hlasování o podpoře žádosti paní Anny Trnovské o změnu územního plánu.   

  Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

Záměr žadatele Radek Filip - na katastrálním území obce Chroustov na části pozemku p. č. 

487/6, výstavbu rekreačního objektu. Tento záměr by mohl dopomoci k lepší průchodnosti 

žádosti p. Trnovské.  

 Hlasování o podpoře žádosti pana Radka Filipa o změnu územního plánu.  

  Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

Na základě výsledku hlasování se oběma žádostem vyhovuje. 

  

3. Žadatel – Stanislav Cerman  

Záměr žadatele – změnit využití na pozemku 52/2 v katastrálním území Chroustov. Jedná se o 

prohození lokalit soukromé zeleně a části vyčleněné pro plochy pro bydlení.  

 Hlasování o podpoře žádosti č. 3 pana Stanislava Cermana o změnu územního plánu.  

  Hlasování: 7 – 0 – 0 

  

Na základě výsledku hlasování se žádost vyhovuje. 

  

4. Žadatel – Jaroslav Bělina  

Záměr žadatele – změna využití části pozemku p. č. 12 na katastrálním území obce Úhlejov ze 

soukromé zeleně na plochu pro zemědělskou výrobu. Od ostatních požadovaných změn žadatel 

ustoupil. 



 Hlasování o podporu změny č. 4 pana Jaroslava Běliny o změnu územního plánu.  

   Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

Na základě výsledku hlasování se žádosti vyhovuje.  

 

5. Žadatel – p. Rafailovič  

Výše uvedený žadatel dospěl dle konzultace na ORP Hořice k názoru, že změna územního 

plánu není v u jeho záměru nutná. Proto od své žádosti upouští a žádá tímto zastupitelstvo, 

aby jeho žádost považovalo za bezpředmětnou 

 

Zastupitelstvo obce bere požadavek na stažení žádosti p. Rafajloviče na vědomí. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

Aby bylo započato změnové řízení je nutné také projednat finanční stránku změny územního 

plánu. Je navržena úhrada žadateli či možnost částečné finanční účasti ze strany obce. 

Pokud by se obec podílela nebylo by to dle názoru starostky fér vůči ostatním obyvatelům 

obce. 

Hlasování, aby si žadatelé hradili změnu územního plánu ze svých finančních prostředků.  

 Hlasování: 5 – 0 – 2  

 

3. Záměr obce pronajmout či propachtovat  

• Paní Klečková – s upraveným návrhem na směnu pozemků souhlasí. Jedná se 

konkrétně o směnu pozemků: směna pozemku p. č. 456 o celkové výměře 115 m2, 

který je ve vlastnictví obce, za část pozemku p. č. 409/2 o celkové výměře cca 50 m2, 

který je ve vlastnictví paní Klečkové. V této záležitosti vznikne doplatek ze strany 

paní Klečková obci 180,- Kč/m2 z rozdílné výměry. Obec zajistí na své náklady 

geodetickou přípravu a p. Klečková uhradí návrh na vklad do KN. 

  

Hlasování o zveřejnění záměru směny pozemků.  

  Hlasování: 7 – 0 – 0  

 

• Pronájem pozemků k zemědělským účelům – odloženo na další zasedání 

zastupitelstva, neboť je nutné pozemky porovnat s mapovým podkladem, aby bylo 

zřejmé že je možné je využít k zemědělským účelům. Součástí potenciální nájemní 



smlouvy by měla být závazná informace o chemických prostředcích, které chce 

nájemce používat. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5 

Starostka obce dává na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 5 dle účetní přílohy. 

 

 5. Organizační záležitosti 

 

• Konstatováno, že dochází k opakovanému znečišťování společných prostor obecního 

úřadu nájemníky. Dojde k jejich obeznámení. 

• Účetní obce – máme 2 nabídky a s dalším postupem se budeme zabývat na dalším 

zasedání. 

• Dotaz na organizaci DAS ohledně publikace pana Šormy. Konstatování: publikace 

tak, jak je napsaná není publikovatelná, jelikož obsahuje citlivé údaje v rozporu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. Zastupitelstvo obce není ochotno toto riziko 

podstoupit a publikace vydávat nebude. Starostka obce vyrozumí p. Šorma.   

• Bohužel došlo k poničení sekačky na údržby trávníku u bytových domů. Je velm 

pravděpodobné, že bude neopravitelná. Je navrženo zakoupení nové benzínové 

sekačky. Zároveň je ale třeba vyřešit, kdo bude sekačku obsluhovat. Není žádoucí, aby 

se sekačkou pracovalo větší množství osob, z důvodu její údržby a odpovědnosti za 

případné poruchy. Nájemnici budou znovu sezváni, aby se věc dořešila. 

• Nájemníci bytových domů by rádi ořezali túje, ale řeší likvidaci ořezaného odpadu. 

Starostka se pokusí zajistit přistavení prázdného kontejneru na bio. 

• Připravena kupní smlouva s panem Senohrábkem, čeká se jen na slazení data 

podepsání.  

• Památník je dokončen. Bude zde drobný rozdíl v ceně, kdy byla navíc instalována 

deska pod památník. Rozdíl bude na faktuře označen jako odsouhlasené vícepráce.  

• Nové webové stránky by mohly být spuštěny po 15.10.2020. Potom bude každý mít 

možnost připomínkovat a bude se postupně ladit jak vzhled, tak obsah. 

• Žádost od paní Leony Kulinové o splátkový kalendář na 3 měsíce k vyúčtování 

nákladů na společné prostory a ČOV, které činilo 2.868,- Kč. Žádosti bude vyhověno.  



• Na Chroustově je žádoucí vyřešit pozemek, který je součástí zpevněné cesty a je 

v majetku p. Pajasové. Pan Černoch je pověřen, aby prvotně možnost dohody 

s Pajasovými projednal.  

• Sekání – Růžovka byla správně stanovena na minulém zasedání na  350,- Kč/hod. 

Chroustov nebyl odhlasován. Je třeba vyřešit, zda se jedná o sekání běžné nebo 

mimořádné, neboť navrhovaná částka panem Černochem se zdá ostatním poměrně 

vysoká, pokud by se jednalo jen o běžné sekání. Pan Černoch s sebou na následující 

zasedání přinese soupis sekání, které prováděl a zastupitelstvo dále rozhodne. 

 

  

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili:   Petr Špůr 

 

 

    Josef Nosek 

  

 

       , 


