
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhlejov konaného dne 18. 2. 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) Rozpočet pro rok 2020 

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024  

4) Obecně závazná vyhláška 1/2020 z pobytu  

5) Směna obecních pozemků 

6) Darovací smlouvy  

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. Program 

zasedání schválen bez dalšího doplnění. 

Hlasování o schválení programu zasedání:  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

Starostka navrhla zapisovatelku p. Kněžourkovou a ověřovatele zápisu p. Šubr a p. Špůr. 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

2) Rozpočet pro rok 2020 

Návrh rozpočtu pro rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 29.1.2020 do 

18.2.2020. Zveřejněný návrh rozpočtu se po jeho schválení stává přílohou tohoto zápisu a je dále 

vyvěšen na webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce krátce prošlo jednotlivé položky, a to 

především ve výdajové části.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2020 dle přílohy č. 1 ve výši příjmů 2.995.501,- 

Kč a výdajů 3.433.180,- Kč jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši -437.679,- Kč bude kryt 



přebytky finančních prostředků z předchozích let. Na bankovních účtech obce bylo k 31. 12. 

2019 celkem 990.524,55 Kč. Jako závazné ukazatele zastupitelstvo stanovuje dodržení objemu 

jednotlivých paragrafů rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu 

při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci starostky a účetní. Zastupitelstvo svěřuje 

starostovi obce provádění i rozpočtových opatření, jimiž dochází ke změnám závazných 

ukazatelů rozpočtu obce, a to neomezeně v příjmech a 200.000,- Kč ve výdajích. Tato 

rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstva obce na nejbližším následujícím 

veřejném zasedání. 

 

Hlasování o schválení schodkového rozpočtu dle návrhu.  

  Hlasování:  5 – 0 – 0  

 

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 

Starostka provedla aktualizaci rozpočtového výhledu na období let 2021 – 2024, dle aktuálního 

plánovaného vývoje obce a také dotačních příležitostí, které obec řeší. Návrh střednědobého 

rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce obce v období 29. 1. 2020 až 18. 2. 2020. 

 

Hlasování o schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2024.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

  

4) Obecně závazná vyhláška 1/2020 z pobytu  

Obecně závazná vyhláška upravuje poplatek z pobytu v souvislosti s ubytovacími kapacitami na 

území naší obce. Vyhláška obsahuje upřesnění pojmů v souladu se zákonem a navýšení poplatku 

z pobytu na 10,- Kč/osoba/noc. Zároveň je touto vyhláškou zrušuje obecně závazná vyhláška č. 

1/2009 o poplatku z ubytovací kapacity ze dne 14.5.2009. 

 

Hlasování o schválení vyhláška č. 1/2020 z pobytu.  

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

5) Směna obecních pozemků 

Směna obecních pozemků byla projednávána na minulém zastupitelstvu obce. Návrh směny byl 

zveřejněn na úřední desce obce v období od 29.1.2020 do 18.2.2020. Dle připravené směnné 

smlouvy vzniká doplatek obce ze strany p. Kaprasové ve výši 1.170,- Kč.  

 



Hlasování o schválení procesu směny a uzavření směnné smlouvy. 

  Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

6) Darovací smlouvy  

• Město Miletín zaslalo obce žádost o poskytnutí finančního daru dofinancování chodu 

základní školy v částce 25.884,- Kč. Pan starosta tentokrát obci jednoznačně vysvětlil 

svůj požadavek a bylo konstatováno, že zastupitelstvo obce proti tomuto požadavku nemá 

žádné výhrady. Finanční dar bude využit na neinvestiční náklady.  

 

Hlasování o poskytnutí finančního daru městu Miletín ve výši 25.884,- Kč.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Královéhradecký kraj zaslal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 32.678,- 

Kč na dofinancování autobusové dopravy.  

 

Hlasování o schválení dotace z rozpočtu obce na autobusovou dopravu v částce 32.678,- 

Kč.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Ve spolupráci s MAS Podchlumí byl realizován projekt Komunitní venkov, na jehož 

základě byla zrekonstruována místní knihovna. V tuto chvíli bylo obci doručena darovací 

smlouva, kdy pořízený movitý majetek bude převeden do vlastnictví obce. Celková 

hodnota nabývaného majetku činí 114.985,98,- Kč.  

 

Hlasování o schválení darovací smlouvy. 

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 

• Již v roce 2019 byl poskytnut finanční dar na podporu Svazu včelařů v částce 5.000,- Kč. 

I pro letošní rok je navrženo poskytnutí stejného finančního daru. 

 

Hlasování o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-.  

 Hlasování: 5 – 0 – 0  

 



7) Organizační záležitosti obce  

• Výzva na rekonstrukci kapličky je již uzavřena z důvodu vyčerpání finančních 

prostředků, které byly poskytnuty. Byla otevřena pouze 2 dny. Prozatím plánovanou 

realizaci odložíme. Pokud výzvu otevřou počátkem roku 2021, zkusíme podat. Pokud ne, 

realizujeme z vlastních zdrojů.  

• V současné chvíli probíhá projektová fáze přesunu autobusové zastávky. V rámci této 

akce dojde ke zrušení parkovacího prostoru před KD. Zastávka bude umístěna v prostoru 

pod KD, kdy bude vybudován chodník, který povede od zastřešeného prostoru před 

budovu KD až po místo, kde bude umístěno nástupní místo. Parkovací místa pro obecní 

úřad budou umístěna pod KD směrem do místní části Brodek.  

• Zastupitelstvu obce byla doručena žádost od pana Kozla na rekonstrukci koupelny. 

Zastupitelstvo se bude žádostí zabývat až získá dostatečné finanční podklady pro možnou 

realizaci.  

• Zvonice na Chroustově je v řešení.  

• Je zadána kalkulace oprav posledního úseku komunikace v Brodku a prostranství u 

bytových domů.  

• Odpad z ořezu dřevin u obecního úřadu bude seštěpkován. Štěpka bude použita na 

doplnění ke současným výsadbám. 

  

 

Zapsala: N. Kněžourková     Ověřili: Petr Špůr 

 

 

 

          Zdeněk Šubr    

 

       , 


