
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 22. 10. 2019   

 

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

Omluveni: Černoch Ivo, Kapras Petr  

Ověřování: Špůr Petr, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Obecně závazné vyhlášky  

3) Smlouva o právu provést stavbu  

4) Projekt autobusová zastávka 

5) Rozpočtové opatření č. 7 

6) 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. Špůra a p. Šubra. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

2) Obecně závazné vyhlášky  

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů prošla jen textovou úpravou, upřesňující 

aktuální pojmy. Výše poplatku se nemění – za prvního psa činí 50,- Kč, za druhého a každého 

dalšího činí 80,- Kč.  

 Hlasování o vyhlášce 2/2019. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

3) Smlouva o právu provést stavbu   



Z důvodu, kdy v současné době není možné zkolaudovat internetovou síť na Chroustově, bylo 

nutné zvolit jiné řešení. Jeden z vlastníků zájmových pozemků s obcí nekomunikuje a obec není 

schopna stavebnímu úřadu patřičné dokumenty. Starostka obce projednala možnost přeložení 

části kabelu do přísilničního pásma se ÚS Královéhradeckého kraje a spoluinvestorem akce. Oba 

subjekty s navrhovaným řešením souhlasí. Obec uhradí výkopové práce a materiál bude hradit 

spoluinvestor. ÚS KHK zaslala obci smlouvu o právu provést stavbu. Smlouvou se obec 

zavazuje uhradit částku ve výši 3.630,- Kč, která bude obci po 3 letech navrácena. 

 Hlasování o schválení smlouvy o právu provést stavbu.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

4) Projekt autobusová zastávka  

V rámci akce přesunu autobusové zastávky a vybudování parkovacího místa, byly osloveny tyto 

projekční kalendáře, jejichž přesná identifikace a to včetně uvedené částky za zpracování 

projektu, je uvedena v textu níže:  

• Projekční kancelář pana Hronovský – 87.000,- Kč bez DPH  

• Miloslav Kučera Prodis – vzdání se z kapacitních důvodů  

• Viaprojekt s. r. o. – vzdání se z kapacitních důvodů  

• HIGHWAY DESIGN s.r.o. (Ing. Jiří Nývlt) – 55.000,- Kč bez DPH 

Finančně nejvýhodnější nabídku předložila projekční kancelář HIGHWAY DESIGN s.r.o. 

v celkové výši 55.000,- Kč bez DPH. 

 

Hlasování pro zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace projekční kanceláři 

HIGHWAY DESIGN s.r.o.. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

5) Rozpočtové opatření č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 dle účetní přílohy. 

 

6) Organizační záležitosti  

• Je zadáno ošetření kaštanů a lípy u křížku na Chroustově.  

• Ministerstvo životního prostřední ČR vypsalo výběrové řízení na výsadbu stromů, kdy 

dotace je ve výši 100%. Dotace je určena pro nákup dřevin, ochranných pomůcek. Do 

příštího zasedání je třeba vytipovat místa, kde by mohlo dojít k výsadbě. Výzva bude 



plynout do roku září 2020. Musíme co nejdříve objednat zpracováno odborného posudku, 

aby bylo možné dotaci podat. 

• Na Úhlejově dojde k ořezu habrů u obecního úřadu a lip v parku rodáků.  

• Lípy, které jsou vysázeny od obecního úřadu směrem do místní části Brodek by měly být 

ořezány na jaře, ale o dalším postupu se ještě domluvíme.  

• Lípy, které jsou vedeny pod evidenčním číslem 32 a 33 dle zpracovaného Plánu péče o 

zeleň jsou navrženy k pokácení. Jejich stav se z důvodu rozklesávání koruny výrazně 

zhoršuje a jakýkoliv zásah by neměl s největší pravděpodobností velký efekt. Prioritou 

obce je bezpečnost osob. 

Hlasování o vydání rozhodnutí kácení dřevin rostoucích mimo les č. 32 a 33.  

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Na Chroustově je nutné vyřešit parkování u křížku, kdy by mělo dojít k úplnému zákazu 

parkování. Dojde k instalaci značky obytná zóna. 

• Obnova balkónů na bytových domech jsou dokončeny. 

• Okapové svody u zastřešení vchodu u obecního úřadu jsou v řešení.  

 

• Obecní úřad obdržel rozhodnutí o přiznání dotace z dotačního titulu Ministerstva 

zemědělství - ČR Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Obci tímto 

rozhodnutím byla přiznána dotace ve výši 70.000,- Kč na obnovu kaple sv. Martina. 

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR - 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 70.000,- Kč. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

 

Zapsala: Nikola Kněžourková     Ověřili: Šubr Zdeněk 

 

 

 

           Špůr Petr 

 

     


