
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 26. 11. 2019   

 

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

Zdeněk  

Omluveni: Nosek Josef  

Ověřování: Špůr Petr, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Obecně závazné vyhlášky obce  

3) Územní plán obce  

4) Příprava rozpočtu na rok 2020  

5) Inventarizace 2019 

6) Rozpočtové opatření č. 8 

7) 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: 6 – 0 – 0  

 

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

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

2) Obecně závazné vyhlášky obce  

Vzhledem k novým zákonným povinnostem je nutné udělat úpravu vyhlášky ohledně 

odpadového hospodářství. Je připravena vyhláška č. 3/2019 pojednávající o systému sběru, 

shromažďování a odvozu odpadu. Doplnění se týká separace jedlých olejů a celoročního sběru 

bioodpadů. Nová vyhláška taktéž zruší původní vyhlášku č. 3/2015, která pojednává pouze o 

kompostování odpadu.  

 Hlasování o schválení vyhlášky č.3/2019 a taktéž zrušení vyhlášky č. 3/2015.  

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 



3) Územní plán obce  

Po 5 letech by se měla provést revize stávajícího územního plánu. Následně by mělo dojít ke 

konstatování, zda je tento dokument dostačující, nebo je žádoucí přistoupit k případnému 

změnovému řízení. Obec v současné době eviduje 2 podněty, ze strany soukromých subjektů.  

Občanům bude dána dostatečná lhůta na možná vyjádření či podání podnětů na obecní úřad. 

Jednání ohledně územního plánu obce se potom uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2020. 

     

4) Příprava rozpočtu na rok 2020  

V roce 2020 je třeba rozpočet sestavit s ohledem na nedokončené a plánované akce. Obec podá 

žádost o dotaci na zpevněná míst na kontejnery pro odpady, kdy v místní části Brodek je v řešení 

nové umístění kontejnerů. Na Chroustově bude realizována zvonice, kdy se taktéž řeší její 

umístění. Projekt na zpracování autobusové čekárny je v řešení. Dále bude podána žádost na 

výsadbu dřevin, švestková alej na Úhlejov. Je třeba dokončit cestu za Černochovými na 

Chroustově a taktéž dokončit zatrubnění přisilničního pásma na Chroustově. Je třeba také počítat 

s další vyšší částkou na opravu komunikací. Obec bude také mapovat dotační možnosti a řešit 

případnou přípravu projektů. 

 

5) Inventarizace 2019 

Starostka obce ustanovila inventarizační komisi v tomto složení:  

- Petr Špůr (předseda) 

- Zdeněk Šubr (člen) 

- Nikola Kněžourková (člen) 

Komise provede fyzickou kontrolu majetku obce do dalšího zasedání. Zároveň byla komise 

proškolena a seznámena s postupy v provádění inventarizace. Inventarizace bude provedena na 

základě aktuálních stavů majetku, které dodá účetní obce. 

 

Byly vyřazeny akumulační kamna v knihovně, která nahradila nová úspornější. Původní 

akumulační kamna, byla již nepoužitelná a došlo k jejich likvidaci. 

Návrh na vyřazení z majetku: 

- Inv. číslo 56 EVM akumulační kamna AD 30 RB v účetní hodnotě 3.000,- Kč. 

(účetně zařazeno na účtu 902) 

  Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

 



6) Rozpočtové opatření č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 dle účetní přílohy. 

 

7) Organizační záležitosti obce  

• Po obci budou na nezbytných místech nainstalovány boxy s posypovým materiál pro 

zimní údržbu.  

• U mobilních telefonů by starostka ráda řešila změnu operátora.  

• Akumulační kamna v knihovně byly vyměněny. Jen je nutné vyřešit časování, kdy 

časovač nainstalován je, jen je nutné ho nastavit.  

• Probíhá jednání se slečnou Rudolferovou v záležitosti odkupu nemovitosti.  

• V místí části Brodek, v parku dojde k prořezání dřevin v předjaří. Budou také ořezány 

habry před obecním úřadem. Na Chroustově budou ošetřeny kaštany u hasičárny a lípa na 

návsi. 

• Obec dostala podnět na odkup zbývající části pozemku 432/4 a 432/3 v katastrálním 

území Úhlejov, kdy je cena stanovena 25,-/m2. Obec zatím o další prodej pozemků nemá 

zájem. 

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Na zasedání zastupitelstva byl přítomen nájemník bytové jednotky č. 4 v bytovém domě 

čp. 62. Byl upozorněn na platební nekázeň a další nesoulad v sousedském soužití. 

Nájemní smlouva bude prodloužena pouze na 6 měsíců.  

Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřili: Petr Špůr 

          Zdeněk Šubr 

  

 

       , 


