
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 17. 12. 2019   

 

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

Zdeněk  

Omluveni: Černoch Ivo  

Ověřování: Špůr Petr, Kapras Petr  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Rozpočtové provizorium 2020  

3) Žádosti o finanční podporu  

4) Rozpočtové opatření č. 9 

5) 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 zapisovatelku p. Kněžourkovou a ověřovatele zápisu p. Kaprase a p. Špůra. 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

2) Rozpočtové provizorium 2020 

Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020, dle kterého bude 

obec Úhlejov zajišťovat chod nejnutnějších výdajů až do schválení rozpočtu obce Úhlejov pro 

rok 2020. V období rozpočtového provizoria: 

1. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž 

dbá na hospodárnost a efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků. 

2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 



  Hlasování: 6 – 0 – 0  

3) Žádosti o finanční podporu 

Obecní úřad pravidelně řeší finanční podporu různých subjektů, se kterými dlouhodobě 

spolupracuje. 

• Žádost o poskytnutí finančního daru pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně ve výši 

3.200,-, na obnovu knižního fondu.  

Hlasování o poskytnutí daru ve výši 3.200,- Kč.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

• Žádost o poskytnutí finančního daru na publikační činnost na časopis Pod Zvičinou ve 

výši 1.000,- Kč.  

Hlasování o poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

• Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro sdružení dobrovolných hasičů Úhlejov.  

Hlasování o poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

4) Rozpočtové opatření č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 dle účetní přílohy. 

 

5) Organizační záležitosti  

• Obecní zastupitelstvo se usneslo, že bude podána žádost o dotaci do dotačního Programu 

obnovy venkova královéhradeckého kraje. Konkrétně se bude jednat o Účel 4 – 

Nakládání s odpady. Projekt řeší úpravu a rozšíření míst na separovaný odpad 

v souvislosti s novými zákonnými požadavky. Celková hodnota projektu je stanovena na 

částku  podána žádost o dotaci na místa pro separovaný odpad, kdy kalkulace byla 

předběžně stanovena na částku 362.280,- Kč.  

Hlasování o podání žádosti.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Starostka informovala zastupitele o novele v odměňování zastupitelů obce. To, zda dojde 

k navýšení odměn neuvolněných zastupitelů je pouze na uvážení dané obce. Zastupitelé 

ponechají své odměny beze změn. 



Starostka dále dala zastupitelstvu na vědomí změnu v odměňování neuvolněného 

starosty. Od 1. 1. 2020 došlo k navýšení odměny starostky a to na částku 12.880,- Kč.  

Zastupitelstvo obce ponechává výši svých odměn beze změn a dále bere na vědomí 

navýšení odměny starostky obce. 

 Hlasování: 5 – 0 – 1  

 

• Připravena dohoda o provedení práce pro pana Zvoníčka. K zajištění podpisu pověřen p. 

Špůr. 

• Ve dnech 24. – 31. 12. 2019 bude obecní úřad uzavřen z důvodu vánočních svátků.  

• Proběhne nákup 2 ks ohřívačů na nápoje, které budou složit při pořádání obecních akcí. 

Hodnota jednoho ohřívače stanovena na cca 1.500,- Kč. 

Hlasování o nákupu ohřívačů na nápoje.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

• Zastupitelé se usnesli, že každý z nich obdrží jeden výtisk knihy Jičínsko z nebe. Jeden 

výtisk bude darován i p. knihovnici.  

Hlasování o souhlasu s darováním knih.  

 Hlasování: 6 – 0 – 0  

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřili: Petr Špůr 

          Petr Kapras 

  

 

       , 


