
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 30. 3. 2021   

 

Přítomni: Kněžourková Nikola, Nosek Josef, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr Zdeněk  

Omluveni: Kapras Petr  

Ověřování: Nosek Josef, Špůr Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce  

3) Poptávkové řízení sekání pozemků  

4) Závěrečné přezkoumání obce – zpráva  

5) Organizační záležitosti  

Hlasování: pro – proti – zdržel se  

 

1) Zahájení 

Na začátku zasedání proběhlo přivítání zastupitelů. Starostka seznámila přítomné zastupitele 

s programem zasedání. Program byl schválen bez dalšího doplnění. 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

Zapisovatelka zápisu ze zasedání navržena paní Nikola Kněžourková.  

 Hlasování o schválení zapisovatele zápisu:  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

Ověřovatelé zápisu navrženi pan Josef Nosek a pan Petr Špůr.  

 Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu.  

 Hlasování: 3 – 0 – 2    

 

2) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce  

• Obec obdržela dne 8.3.2021 žádost o dotaci z rozpočtu obce na dofinancování 

autobusového spoje do obce Úhlejov v částce 34.161,- Kč od Královéhradeckého kraje. 

 

Hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Úhlejov v částce 34.161,- Kč.  



 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Starostka také obnovila jednání s Královéhradeckým krajem ve věci převodu silnice III. 

třídy č. 28449 v obci Úhlejov. Jednalo by se o převedení části této komunikace od 

obecního úřadu na konec Úhlejova (výjezd na Růžovka) do majetku obce. Důležité je, že 

před samotným převodem by Královéhradecký kraj zabezpečil kompletní obnovu 

vozovky.  

 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje bezúplatné převody pozemku 448/1 v k.ú. a obci 

Úhlejov a převod části stavby silnice č. III/28449. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Město Miletín zaslalo novou Smlouvu o sdružení prostředků na zajištění požární ochrany 

obce. Důvodem je doporučení auditu. Uzavření této nové smlouvy se automaticky ruší 

dříve uzavřená smlouva. Finanční náhrada je stanovena na částku 109,17 Kč za trvale 

hlášeného obyvatele dle stavu k 31.12 předcházejícího kalendářního roku. 

 

Hlasování o uzavření nové Smlouvy o sdružených prostředcích požární ochrana.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

3) Poptávkové řízení sekání pozemků  

Na základě předchozí dohody, bylo vypsáno poptávkové řízení. Obec oslovila 5 subjektů a 

zadala ještě tuto poptávku na internetové servery AAA Poptávka a Poptávej.cz. Obdržela 

nakonec nabídky od následujících subjektů:  

• David Šnajdr – 152.062,34,- včetně DPH  

• GRASSolutions s.r.o. – 33.111,65,- včetně DPH  

• Petr Mach – 58.485,- včetně DPH  

• Hana Štěpánková Movante – 45.139,- včetně DPH  

• Jiří Vlček – 51.177,- včetně DPH  

• Jiří Sklář – 84.249,- včetně DPH 

 

Poptávkové řízení, jakožto subjekt s nejnižší nabídkovou cenou podala společnost GRASSolutions 

s.r.o, která sídlí v Brně. Starostka ještě před vyhodnocením nabídek učinila dotaz na cestovní 



náhrady, vzhledem ke značné vzdálenosti sídla firmy. Firma si žádné další náklady účtovat nebude, 

neboť práce budou provedeny v souběhu s dalšími zakázkami v lokalitě.  

Zastupitelstvo souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a nejvýhodnější nabídkou od společnosti 

GRASSolutions s.r.o. a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo na období 1 roku. Před 

uzavřením smlouvy bude se subjektem provedena prohlídka lokalit, aby byly zřejmě všechny 

náležitosti. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Starostka také provedla poptávku frézování pařezů po obci, aby došlo k úklidu ploch po kácení 

dřevin. Byly osloveny celkem 4 subjekty. Nabídku doručili: 

- Jiří Vlček – 10.080,- Kč 

- GRASSolutions s.r.o. – 8.712,- Kč 

 

Frézování bude zadáno společnosti GRASSolutions s.r.o., které bude na základě objednávky při 

prvním sekání v obci. Společnost nebude obci účtovat cestovní náklady a cena bude takto konečná. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

4) Závěrečné přezkoumání obce za rok 2020 – zpráva  

Závěrečné přezkoumání nezjistilo žádné závažné nedostatky. Z důvodu změn v organizační 

struktuře obecního úřadu a ukončení funkce místostarosty p. Černocha je třeba vyplatit 

uzákoněné odstupné. Protože se jedná o osobu v již druhém funkčním období náleží mu 

4násobek měsíčního platu. Náprava bude provedena v mzdovém předpise na měsíc duben a 

vyplacena do 15. dubna 202.  

Dále byl zjištěn rozdíl v odměně starostky obce, kdy mzda byla o 8,- Kč nižší, než je stanoveno. 

Narovnání tohoto nesouladu bude taktéž provedeno obratem.  

 

5) Organizační záležitosti  

• Společnost ČEZ distribuce bude oznamovat odstávky elektřiny elektronickým způsobem 

– datová schránka, email. 

• Je nutné provést změnu ve složení kontrolního výboru. Pan Šubr nemůže jako 

místostarosta být členem. Nové složení kontrolního výboru: Předseda – Josef Nosek, 

členové – Petr Kapras a Jana Špůrová.  

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 



• Návrh na prodej mulčovače – obec uzavře smlouvu na údržbu ploch v obci a toto zařízení 

pravděpodobně již nevyužije. Protože není zřejmé, jak přesně je možné prodej 

zorganizovat, musí starostka zjistit podrobnější informace. Pořizovací cena mulčovače 

byla cca 16.000,- Kč. 

• Starostka se snaží řešit další projekty na získání dotací. Je zde varianta obnovy příjezdové 

cesty k bytovým domům formou propustného povrchu. Na akce tohoto typu je možné 

čerpat dotaci ve výši 85%. Starostka řeší konzultaci s projektantem. 

• Nutno řešit určitá dopravní omezení na území obce. Jednalo by se o zákazu vjezdu všech 

vozidel na Růžovka - vjezd pouze na povolení obecního úřadu. Dále omezení stání v části 

obce Brodek. Dalším problémem je parkování na travnatých plochách v obci a to 

především turisty.  

• Obec bude řešit reklamační řízení – na Chroustově se reklamace bude týkat asfaltové 

komunikace, kterou obnovovala společnost Repare Trutnov s.r.o.. Další reklamace bude 

podána na odpadová místa – nedrží oplůtky, na místě v Brodku došlo k popraskání 

opěrné zdi. Bude pořízena přesná fotodokumentace a podána písemná reklamace. 

Starostka dále pověřuje p. Špůra a p. Šubra ke kontrole dešťových svodníků na území 

obce. Na některých místech se začínají objevovat vady, které bude nutné řešit. 

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili: Josef Nosek 

 

 

 

 

           Petr Špůr 

 

 

 

 


