
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 1. 10. 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) Organizace obecního úřadu  

3) Dotace 

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) Organizace obecního úřadu  

Návrh na odvolání pana Iva Černocha z pozice místostarosty obce Úhlejov.  

Hlasování o odvolání pana Černocha.  

Hlasování: 4 – 0 – 3  

 



Na základě výsledku hlasování byl pan Ivo Černoch ke dni 1. 10. 2020 odvolán 

z funkce místostarosty obce Úhlejov. 

 

Návrh na volbu nového místostarosty obce Úhlejov pana Zdeňka Šubra.  

Hlasování o volbě nového místostarosty pana Zdeňka Šubra.  

  Hlasování: 3 – 1 – 3  

 

Z důvodu výše uvedené organizační změny dochází ke změně složení kontrolního 

výboru, kdy předseda je stanoven pan Josef Nosek, a pan Zdeněk Šubr je jako řadový 

člen.  

 Hlasování o přeuspořádání kontrolního výboru.  

  Hlasování: 4 – 0 – 3  

 

Z důvodu reorganizace dochází i ke změně výše odměn, od 2. 10. 2020, u 

jednotlivých zastupitelů, a to:  

• Ivo Černoch – 400,- hrubého /měsíc,  

• Zdeněk Šubr – 3.000,- hrubého / měsíc,  

• Josef Nosek – 1.007,- hrubého / měsíc.  

 

Hlasování o stanovení odměn výše uvedených zastupitelů.  

  Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

Dne 6. 10. 2020 v úředních hodinách pan Černoch předá věci, které měl jako místostarosta 

k dispozici a seznámí pana Šubra s rozpracovanými záležitostmi. 

 

3) Dotace 

V rámci opravy komunikace na Růžovka proběhla konzultace s dotační kanceláří 

Artendr s.r.o. o možnosti získání dotace na její rekonstrukci. Dotační titul 

poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výzvy se budou otevírat koncem 

měsíce října. Finanční náklad na dotační řízení: 

- Odměna za zpracování projektu činí 60.000,- bez DPH, včetně stavebního 

povolení 

- částka za zpracování žádosti o dotaci činí 30.000,- bez DPH 

- zpracování výběrového řízení 30.000,- bez DPH (zajistíme si sami) 



- odměna při získání dotace je 1% z přiznané dotace (kdy součástí tohoto bodu 

je i závěrečné vyúčtování dotační akce).  

- Dotace je ve výši 70% nákladů nese Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 30 % 

se podílí obec. Dotační agenda není uznatelným výdajem a hradí ho plně obec. 

 

Hlasování o tom uzavření příkazní smlouvy na rekonstrukci komunikace na 

Růžovka. 

 Hlasování: 6 – 0 – 1  

 

• Na Chroustově bude dořešen problém u cesty, kde byla dokončena realizace. Pan 

Černoch vznáší připomínky - u nájezdu k paní Erbenové, dále nerovný povrch 

cesty. Starostka obce pověřila pana Šubra se svolání místního šetření, kterého se 

bude účastnit on, p. Kapras, p. Špůr a p. Černoch. O předání komunikace se sepíše 

písemní protokol, který starostka připraví.  

• Zastupitelé potvrzují správnost fakturace p. Kaprase na provedené práce v částce 

15.572,- Kč. 

 

  

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili: Josef Nosek 

          

 

 

          Petr Špůr 

  

 

       , 


