
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 14. 7. 2020   

 

Přítomni: Černoch Ivo, Kněžourková Nikola, Šedivá Lenka, Špůr Petr, Šubr Zdeněk  

Omluveni: Kapras Petr, Nosek Josef  

Ověřování: Špůr Petr, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Pronájem obecního bytu  

3) 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.   

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

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

  Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

2) Pronájem obecního bytu  

Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce. Byla přijata žádost od pana Tesaře, který má zájem o 

obecní byt se svou partnerkou  a synem. Žádost přijata. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, 

aby uzavřela s výše uvedeným panem Tesařem nájemní smlouvu a to od 1. 8. 2020. Součástí 

předávacího protokolu bude fotodokumentace stavu bytu.  

 

Hlasování o uzavření nájemní smlouvy s panem Tesařem na byt č. 6.  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

3) Organizační záležitosti  



• Majitel rekreačního objektu na Chroustově č.e 464 pan Jiří Senohrábek, zaslal žádost o 

možnost odkupu pozemeku p. č. 154/5 o celkové výměře 133 m2. Pozemek leží 

bezprostředně nad jeho nemovitostí a je již dlouhodobě k nemovitosti využiván. 

 

Hlasování o zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 154/5 na katastrálním území Chroustov 

za cenu 50,- Kč/m2. 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

• Paní Folprechtová zaslala žádost o splácení mimořádného vyúčtování provozu ČOV 

formou splátkového kalendáře. Celková výše vyúčtování činí 3.182,- Kč a není schopna ji 

uhradit najednou. Měsíční splátka stanovena ve výši 636,50,- Kč po dobu 5 měsíců. 

Starostka žádosti vyhověla, aby předešla vzniku případné pohledávky.  

• Proběhla komunikace s panem Mynaříkem ze společnosti Repare Trutnov s.r.o., která bude 

rekonstruovat komunikaci v Brodku a Chroustově. V rámci této akce proběhne přípravná 

fáze zametení vozovky a následně výsprava míst. V měsíci srpnu proběhne nástřik 

povrchu, kdy o přesném termínu bude obec včas informována.  

• Paní Klečková na návrh směny nereagovala. Protože k nemovitosti č. p. 2 a dalším 

nemovitostem v lokalitě nejsou vyřešeny přístupové komunikace, pokusí se obec o 

dohodu. Paní Klečkové bude zaslán nový návrh na směnu pozemku. Zastupitelstvo obce 

souhlasí s podáním nového zkráceného návrhu na směnu pozemku. Pan Černoch s paní 

Klečkovou nový návrh projedná. 

 

Hlasování o podání nového návrhu směny pozemku paní Klečkové.  

Hlasování: 5 – 0 – 0 

  

• Konzultace s právní poradnou společnosti DAS v záležitosti vydání publikace o Úhlejovu od 

pana Šormy zajistí starostka obce.   

• Pan Vais nekomunikuje. Nyní zatelefonuje Šubr, a pokusí se domluvit souhlas.  

• V rámci akce „odpadová místa“ proběhne místní šetření na přelomu měsíců červenec a srpen. 

Na některých místech je třeba ověřit katastrální hranici, aby nedošlo k zásahu do cizího 

pozemku. Zajistí starostka obce u geodetické kanceláře. Realizace započne v měsíci září 2020.  

• Panu Noskovi zaslána oficiální reklamace. Radlice je dle jeho vyjádření v pořádku, dojde jen 

k úpravě uchycení na traktoru. Záruční lhůta prodloužena.  



• Pan Špůr zajistí telefonní kontakt na účetní z Tetína.  

• Na Chroustově je žádoucí zpracovat koncepci na zvonici.  

• Starostka obce přednesla možnost členství ve Svazu měst a obcí ČR. Členský příspěvek tvoří 

2.200,-/rok + 3,06,-/ obyvatel. Pokud by svaz obci poskytoval zdarma pověřence na GDPR, 

bylo by členství pro obec výhodné. Bude vznesen dotaz, jaké služby jsou obci zdarma 

poskytovány. 

• Vznesen dotaz, že v současné době ustaly práce na silnici na Chroustově. Není dokončen 

finální povrch, který měl být dokončen až po dokončení rekonstrukce rekreačního objektu, 

která zde probíhá. Neboť zastupitelé nemají sjednocený názor na správnost provedené 

technologie, bude dokončení provedeno až po vyjasnění některých skutečností. 

Předpokládáme dokončení do 31. 8. 2020. 

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili:   Petr Špůr 

 

 

    Zdeněk Šubr 

 


