
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 17. 3. 2020   

 

Přítomni: Černoch Ivo, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr Zdeněk, Petr Kapras  

Omluveni: Kněžourková Nikola, Josef Nosek 

Ověřování: Kapras Petr, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Petr Špůr  

Program: 

1) Zahájení 

2) Opravy obecních komunikací  

3) Rozpočtové opatření č. 1 

4) Organizační záležitosti  

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. Program 

zasedání schválen bez dalšího doplnění. 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Starostka navrhla zapisovatele p. Špůra a ověřovatele zápisu p. Šubra a p. Kaprase. 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

2) Opravy obecních komunikací 

Dle cenové nabídky od společnosti Repare Trutnov s.r.o. přistoupíme k opravě posledního úseku 

komunikace v Brodku a asfaltového úseku komunikace v Chroustově. 

Cena opravy komunikace v Brodku je stanovena na 113.960,- Kč bez DPH (137.892,- Kč včetně 

DPH). Cena opravy komunikace na Chroustově je stanovena na 243.000,- Kč bez DPH (294.030,- 

Kč včetně DPH).  

 Hlasování:  5 – 0 – 0  

 



Máme také kalkulaci úpravy přístupového prostranství u bytových domů. Cena je poměrně vysoká 

158.914,- Kč. Prozatím objednávat nebudeme, necháme upřesnit proč je nabídka takto vysoká a 

zda není možné řešit vhodnějším způsobem. 

 

Zatrubnění a zpevnění komunikace na Chroustově započne dle vývoje počasí a dle vývoje 

krizového stavu. 

 

3) Rozpočtové opatření č. 1 

Starostka obce dává na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1 dle účetní přílohy. 

  

4) Organizační záležitosti obce  

• Od 18. 3. 2020 je omezen chod obecního úřadu a obecní knihovny. Z důvodu vyhlášení 

krizového stavu na území ČR bude obecní úřad a knihovna do odvolání uzavřen. Veškerý 

kontakt bude probíhat telefonickou a elektronickou formou. Starostka obce bude občanů 

průběžně informovat o nových nařízeních a zajišťovat vše potřebné pro ochranu jejich 

zdraví.  

• Z důvodu vyhlášeného stavu také dojde ke zrušení termínu jednání o územním plánu obce, 

které mělo proběhnout dne 24. 3. 2020. Žadatelé o změny budou vyrozuměni a termín bude 

odložen na neurčito až do uklidnění situace. 

• Panu Přibylovi bude zaslána výzva, aby obci sdělil, jak bude dále postupovat v užívání 

obecního pozemku u svého domu. Pozemek není do dnešního dne zpevnění a jeho 

užíváním dochází k ničení. 

• Paní Klečkové byl zaslán návrh směny pozemku, kterým by obec chtěla řešit vzniklou 

situaci stavby na cizím pozemku. Prozatím se k němu nevyjádřila. 

• Starostka předložila také zastupitelům informace k nájemnímu vztahu u bytu č. 4 

v bytových domech. Bohužel jsou s tímto nájemníkem již po několikáté řešeny problémy 

v souvislosti s jeho nájemním vztahem. Nyní je s ním uzavřen nájemní vztah na dobu 

určitou do 31. 5. 2020. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že mu nebude nájemní vztah 

prodloužen. 

Hlasování:  4 – 0 – 1  

  

Zapsala: Petr Špůr      Ověřili: Petr Kapras 

          Zdeněk Šubr    


