
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 25.8.2020   

 

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

Omluveni: Nosek Josef, Špůr Petr  

Ověřování: Kapras Petr, Šubr Zdeněk  

Zapisovatel: Kněžourková Nikola  

Program: 

1) Zahájení 

2) Prodej a pronájem obecních pozemků 

3) Nájemní smlouvy  

4) Volby 2020 

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: 5 – 0 – 0  

 

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

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

2) Prodej a pronájem obecních pozemků  

• Záměr prodeje pozemku p. č. 154/5 v k.ú. Chroustov u Miletína byl zveřejněn na úřední 

desce obce v období od 17.7.2020 do 17.8.2020. V této lhůtě se přihlásil jediný zájemce 

p. Senohrábek. Nabízená kupní cena je 51,-/m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem 

pozemku dle doručené kupní nabídky. 

 

Hlasování o prodeji pozemku dle nabídky na koupi pozemku od p. Senohrábka.  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 



• ZD Miletín byly vypovězeny pozemku, kde je nutné řešit další pronájem / pacht. Pan 

Černoch pověřen zmapováním pozemků na území Chroustova, které by se mohly 

využívat k zemědělským účelům. Tentýž úkol zrealizuje paní Šedivá na území obce 

Úhlejov. Na následujícím zasedání zastupitelstva se stanoví podmínky, za kterých by se 

dotyčné pozemky mohly pronajímat.  

•  Záležitost s p. Klečkovou je stále v řešení.  

• Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

pro projektovanou stavbu (distribuční soustava elektrické energie) se společností Rydval 

Elektro s.r.o. jakožto zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s..  

Jedná se o vybudování el. připojení pro stavební parcely v chatové lokalitě, které obec 

před nedávnem prodala soukromým vlastníkům. 

 

Hlasování uzavření smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.  

 Hlasování:  5 – 0 – 0  

 

• Vznesen podnět na vypsání záměru na pronájem rybníčku na Chroustově. V této situaci 

je žádoucí stanovit podmínky, za kterých by se rybníček pronajímal. Bude řešeno na 

některém dalším zasedání. 

 

3)  Nájemní smlouvy   

Ke konci srpna končí nájemní smlouva na dobu určitou panu Huszárovi. Požádal tedy 

obec o její prodloužení.  Navrženo prodloužení smlouvy do konce kalendářního roku 

2020.  

Hlasování o prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2020. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

4)  Volby 2020 

Minimální počet členů volební komise stanoven v počtu 5 včetně zapisovatele. Volební 

okrsek je jen 1 na adrese Úhlejov 50 – sídlo obecního úřadu. Zapisovatel volební komise 

jmenována paní Jana Špůrová. Do 3. 9. 2020 je možné podat přihlášky do volební komise. 

Objednány: vlajky, jmenovky na stůl, dezinfekční gely a ochranné štíty.  

 

5) Organizační záležitosti  



• Vyúčtování elektřiny: obecní úřad a osvětlení je přeplatek ve výši cca 7.000,- Kč. Na 

bytových domech jsou nedoplatky na společných prostorách a na provozu ČOV je přeplatek. 

Nájemníkům bude vystaveno vyúčtování společných prostor a doplatek provozu 

vodovodního řádu a ČOV. Technický objekt u hřiště má přeplatek ve výši cca 2.400,- Kč.  

• Proplacen kompenzační balíček, ve výši cca 190.000,- od Královéhradeckého kraje.  

• V současné době se má ještě hradit – rekonstrukce památníku a úprava míst na separovaný 

odpad (dotační akce).  

• Sekání – na Růžovkách je třeba posekat přísilniční pásmo. Odměna za sekání v částce 350,-

/hodina, protože se jedná o jednorázové náročné sekání vyššího porostu – zajistí p. Kapras. 

Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Je žádoucí řešit aktualizace technického vybavení obce, a to alespoň pořízením dvou 

křovinořezů. Specifikace bude upřesněna na některé další zastupitelstvo, aby se obec 

připravila na další sezónu. 

• Pan Černoch poseká na Chroustově místa v intravilánu obce. Navržena cena práce 90,- Kč/ 

hod. a za práci s vlastní technikou 240,- Kč – hlasování neproběhlo. 

• Likvidace štěpky u obecního úřadu – zajistí p. Kapras v ceně 1.000,- + DPH.  

Hlasování o likvidaci štěpky v částce 1.000,- + DPH.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Úklid obecního úřadu byl veřejně nabídnut, kdy o něj nikdo neprojevil zájem. Starostka se 

nabídla, že se to něj postará.  Jednalo by se o frekvenci cca 2x do měsíce v rozsahu 8 hodin. 

Stanovena odměna ve výši 120,-/hodina.  

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní Lenkou Šedivou na 

zajištění úklidu obecního úřadu na období do 31. 12. 2020. 

 

Hlasování o uzavření dohody o provedení práce.  

 Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

• Proběhlo místní šetření v rámci akce úprava míst na separovaný odpad. Na Chroustově na 

návsi bude kontejner na plast a na papír. U hasičárny se řešilo efektivní uspořádání 

kontejnerů, aby byl prostor dobře využit a svozové společnosti se s kontejnery dobře 

manipulovalo. Ostatní místa v obci jsou jasná. 



• Projekt autobusová zastávka – zakreslen posun autobusové zastávky k obecnímu úřadu. Je 

nutné dořešit specifikaci k přidání lampy VO a zakomponování zeleně. Projekt potom bude 

bodově průchozí do dotačního titulu. 

 

  

 

Zapsala: N. Kněžourková       Ověřili: Petr Kapras 

 

 

 

            Zdeněk Šubr 

  

 

       , 


