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ZÁPIS 

ze Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami  

z 12. veřejného zasedání 

konaného dne 28. dubna 2021 od 18:00 hodin v budově OÚ Újezd pod Troskami. 

 

Účast zastupitelů:    Švihel, Kubišta, Ing. Kraus, Ing. Lhoták, Ing. Steinerová R., Steinerová E. 

Účast hostů:     6 občanů dle prezenční listiny 

 

Bod 1. Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Starosta obce p. Švihel zahájil zasedání a uvítal všechny přítomné. Konstatoval, že jsou přítomni 

všichni zastupitelé, a tak je jednání usnášeníschopné. Ze zasedání je pořizován zvukový záznam. Pan 

starosta pověřil zhotovením zápisu p. E. Steinerovou a ověřovatele zápisu p. Jiřího Kubištu a Jiřího 

Vymlátila. 

Dále pan starosta požádal o změnu programu, a to v bodě 7: 

Z Dohoda o umístění stavby číslo: IE-12-2005526/DO/1 Semínova Lhota, rekonstrukce NN (KNN, 

AES) na Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo  

IE-12-2005526/SoBS VB/1 Semínova Lhota, rekonstrukce NN (KNN,AES) 

Hlasování: 

Pro:   7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti:   0 

Zdržel:  0 

ZO schvaluje 

doplnění bodu č. 7 programu schůze.  

 

Dále pan starosta seznámil s programem dnešního zasedání: 

1.  Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Usnesení z 16. 12. 2020 – přečtení + prohlášení platnosti 

3. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Severočeské komunální služby 
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4. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Marius Pedersen a.s. 

5. Žádost o finanční dar na pokrytí nákladů na zajištění provozu (propagace, koordinace, ztráta 

dopravců z provozu) cyklobusů v Českém ráji 

6. Žádost o dotaci na provoz letního vlaku v roce 2021 – Dětenice 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo  

IE-12-2005526/SoBS VB/1 Semínova Lhota, rekonstrukce NN (KNN,AES) 

8. Žádost o dar Lince bezpečí 

9. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje – Zásobení vodou části obce Újezd pod Troskami – 

Čímyšl 

10. Žádost o dotaci z MZe_VaK 129 413_1 – Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami 

11. Přijmutí dotace na akci ,,Vybudování dětských hřišť v místních částech obce Újezd pod 

Troskami“ z Ministerstva pro místní rozvoj 

12. Zřízení služebnosti inženýrské sítě k převáděnému pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Újezd pod Troskami 

ve prospěch Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. + kupní smlouva 

13. Valná hromada VOS a.s. 

14. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

15.  Diskuse 

16. Závěr 

Hlasování: 

Pro:   7 zastupitelů  

Proti:   0 

Zdržel:  0 

ZO schvaluje 

program 12. veřejného zasedání ZO ze dne 28. 4. 2021. 

 

Bod 2. Usnesení z 16. 12. 2020 – přečtení + prohlášení platnosti 

Usnesení z minulé schůze přečetla Ing. Romana Steinerová. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 
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ZO schvaluje 

Usnesení z 11. veřejného zasedání ZO konaného dne 16. 12. 2020. 

 

Bod 3. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Severočeské komunální služby 

Na základě nového zákona o odpadech společnost Severočeské komunální služby od 1. 1. 2021 

zdražuje cenu za uložení odpadu na skládku na 800 Kč/ tuna. 

Za podepsání této dohody má obec garantovanou cenu 500 Kč/ tuna. Po překročení daného limitu 

200 kg na občana za rok, bude obci doúčtována cena na 800 Kč/ tuna. Obec bude předávat veškeré 

potřebné doklady, které se budou týkat této dohody, Severočeským komunálním službám. 

Diskuse: 

Ing. Lhoták – jedná se o cenu na dobu neurčitou? 

p. Švihel – ano, na dobu neurčitou. 

Ing. Hájek – toto je nová smlouva, nebo pouze doplňující k té stávající? 

p. Švihel – toto je dohoda ke stávající smlouvě. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje 

Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů Severočeským komunálním službám. 

 

Bod 4. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů – Marius Pedersen a.s. 

Na základě nového zákona o odpadech společnost Marius Pedersen a.s. zdražuje služby od 1. 1. 2021 

za uložení odpadu na skládku Košťálov – velkoobjemové kontejnery na 800 Kč/ tuna. 

Za podepsání této dohody má obec garantovanou cenu 500 Kč/tuna, tj. 4 kontejnery do roka. 

Po překročení daného limitu bude obci doúčtována cena na 800 Kč/ tuna. 

Dohoda je též na dobu neurčitou. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 
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Zdrželi se    0 

ZO schvaluje 

Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s Marius Pedersen a.s. 

 

Bod 5. Žádost o finanční dar na pokrytí nákladů na zajištění provozu (propagace,  

koordinace, ztráta dopravců z provozu) cyklobusů v Českém ráji 

Na obecní úřad přišla žádost od Mikroregionu Český ráj na provoz Cyklobusů, které projíždí naší 

obcí. Dar je na základě tabulky, kterou mají odstupňovanou dle počtu obyvatel. 

Hlasování 

Pro   7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil 

Proti  0 

Zdrželi se  0 

ZO schvaluje  

poskytnutí daru 6000 Kč na Cyklobusy Český ráj. Podpis smlouvy zajistí starosta. 

 

Bod 6. Žádost o dotaci na provoz letního vlaku v roce 2021 – Dětenice  

Na obecní úřad přišla žádost obce Dětenice na provoz letních vlaků, které staví v místní části 

Hrdoňovice. Jedná se o příspěvek, který se poskytuje každý rok. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje  

Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz letního vlaku ve výši 1 000 Kč na rok 2021. 
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Bod 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo  

IE-12-2005526/SoBS VB/1 Semínova Lhota, rekonstrukce NN (KNN, AES) 

Předmětem věcného břemene je vstup na dotčené pozemky: provoz, údržba, opravy, modernizace. Za 

umístění distribuční soustavy obdrží obec jednorázovou náhradu 97 100 Kč. Po podpisu této smlouvy 

by měla být obnova hotová do 5 let – umístění distribuční soustavy – elektřiny. 

Diskuse:   

Ing. Lhoták – dává připomínku předem – pravopis. 

p. Švihel – ano, byla přijata. 

Ing. Pokorná – víme termín zahájení? 

p. Švihel – termín nebyl stanoven. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IE-12-

2005526/SoBS VB/1 Semínova Lhota, rekonstrukce NN (KNN, AES). 

 

Bod 8.  Dar Lince bezpečí 

Na obecní úřad přišel dopis s žádostí o dar Lince bezpečí. Tuto linku mohou využít bezplatně i občané 

z naší obce. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje 

poskytnutí daru Lince bezpečí ve výši 3 000 Kč. 
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Bod 9. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje – Zásobení vodou části obce Újezd pod 

Troskami – Čímyšl 

Byla vyhlášena dotace z Královéhradeckého kraje: Rozvoj infrastruktury zásobování pitnou vodou   

a odvádění odpadních vod. 

Uznatelné výdaje z této dotace činí 80 %. 

Předpoklad výdaje ne tento vodovod činí 5 594 055 Kč, bude záležet i na výběrovém řízení, dotace 

je max. 80 %, tj. 4 475 244 Kč, vlastní zdroje 1 118 811 Kč. Žádost je podaná. 

Diskuse: 

Ing. Lhoták – schvalovat na malých schůzích zastupitelstva. 

p. Švihel – není potřeba, jde o podání žádosti. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje  

podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zásobení vodou části obce Újezd pod Troskami – 

Čímyšl. 

 

Bod 10. Žádost o dotaci z Mze VaK 129 413-1 – Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod 

Troskami 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotaci na podporu výstavby a technického zhodnocení kanalizací. 

Tato dotace by měla být 70 % uznatelných nákladů, nebo max. 50 mil. Kč. 

Jelikož se hledaly jiné možnosti, ale nakonec nic jiného nezbývá než udělat centrální kanalizaci. 

Stávající návrh se dal celý přepočítat firmě z Hradce Králové, která nám pomohla i s administrativou, 

žádost za nás podala. Předpokládané náklady na kanalizaci by byly 71 350 000 Kč, dotace by měla 

činit 49 000 000 Kč. 

Diskuse: 

Ing. Lhoták – je možné změnit projekt v průběhu výstavby? 
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p. Švihel – ne, původně bylo plánováno pro 320 osob, dnes je 381 osob. 

Ing. Kraus – pokud se jedná o dotaci, nelze dělat větší změny ve výstavbě. 

p. Doležal – kdy se vyjádří k žádosti? 

p. Kubišta – do konce roku. 

p. Švihel – podání žádosti bude stát 40 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje  

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství VaK 129 413-1 – Splašková kanalizace a ČOV 

Újezd pod Troskami. 

 

Bod 11. Přijmutí dotace na akci ,,Vybudování dětských hřišť v místních částech obce Újezd pod 

Troskami“ z Ministerstva pro místní rozvoj 

Hřiště jsou hotová, termín byl dodržen. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi 532 626 Kč. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    0 

ZO schvaluje  

přijmutí dotace na akci Vybudování dětských hřišť pro místní části obce Újezd pod Troskami 

z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 532 626 Kč.  
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Bod 12. Zřízení služebnosti inženýrské sítě k převáděnému pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Újezd pod 

Troskami ve prospěch Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. + kupní smlouva 

Odkup pozemku byl již schválen, ale nebylo schváleno věcné břemeno. Proběhlo jednání s VOS             

o ceně pozemku, tu se snížit nepodařilo. Obec tento pozemek odkoupí za 400 000 Kč. 

Diskuse: 

Ing. Lhoták – nejsem si vědom, že bychom schválili prodej pozemku. 

p. Švihel – ano, odkup byl schválen, ale ne věcné břemeno. 

Hlasování: 

Pro       6 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

Zdrželi se    1  

Ing. Romana Steinerová 

ZO schvaluje 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k převáděnému pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Újezd pod Troskami ve 

prospěch Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. + kupní smlouva. 

 

Bod 13. Valná hromada VOS a.s. 

Valná hromada VOS a.s. se bude konat 10. 6. 2021, jako zástupce za obec byla navržena Eva 

Steinerová.  

Hlasování: 

Pro       6 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

 Zdrželi se    1  

 Eva Steinerová 
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ZO schvaluje 

Evu Steinerovou jako zástupce za obec Újezd pod Troskami na valnou hromadu VOS a.s. konanou 

dne 10. 6. 2021. 

  

Bod 14. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Jedná se dotaci na dětská hřiště, která nebyla dána do příjmu v rozpočtu, překročení platby za pytle,   

nákup materiálu, celkově jde o ušetření v rozpočtu o 322 826 Kč. 

Hlasování: 

Pro       7 zastupitelů 

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, 

Jan Švihel, Jiří Vymlátil  

Proti      0 

 Zdrželi se    0 

ZO schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

 

Bod 15. Diskuse 

Ing. Lhoták – špatně umístěné zrcadlo směr Semínova Lhota, místní šetření svolal p. Kubišta,       

z kterého vyplynulo, že je zrcadlo v pořádku, kdo byl účasten místního šetření? 

p. Kubišta – odmítl se k tomuto problému dále vyjadřovat.  

Ing. Lhoták – nainstalované zrcadlo neplní svoji funkci, je zlegalizované, p. Janda na to vyhotovil 

posudek, ten jsem si vyžádal od pana starosty, ano, to je posouzení, a je k tomu ještě nějaký zápis? 

p. Švihel – ano, to je posouzení, a na tomhle základě se problém uzavřel. 

Ing. Lhoták – můžete mi zápis ukázat? 

p. Kubišta – zde není, je v Jičíně. 

Ing. Lhoták – zopakoval problém a časovou osu problému zrcadla. 

p. Doležal – zeptejte se pana Jandy, ať vám odpoví na problém. 

Ing. Pokorná – zrcadlo je špatně nainstalované, není dodržen projekt, pošleme podnět na policii, ať 

určí, zda to je dobře, nebo ne. 
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Ing. Lhoták – podám podnět na prošetření na MěÚ v Jičíně, odbor dopravy, p. Kubišta tvrdí, že je 

zápis z jednání, starosta o žádném neví.                                                                                                                           

p. Švihel – ano, na podání máš právo. 

MUDr. Hájková – Min. životního prostředí svolalo videokonferenci ohledně zamýšlené silnice 

Úlibice-Turnov, posuzování záměru na životní prostředí, seznamte nás se závěry. 

p. Švihel – mohl se přihlásit každý, z vás jsem připojeného nikoho neviděl, dost připomínek mělo 

Rovensko p. Troskami, Václaví, z naší obce žádné připomínky nebyly. 

MUDr. Hájková – máte představu, kolik aut bude po nové silnici jezdit, bude zde most? 

p. Švihel – projekt je k nahlédnutí zde na obci, ale kolik bude jezdit aut, to nelze říci, podle Vína musí 

být ochranné pásmo, varianty na stavbu jsou dány. 

p. Doležal – v uličce jsou zbytky písku, je potřeba to odklidit.          

Je možné dávat častěji kontejnery na bioodpad? Je třeba také řešit chodník směrem na Hrdoňovice, a 

ostatní chodníky v obci. 

p. Švihel – dalo by se řešit po stanovisku ke kanalizaci, aby se nekopalo zbytečně, pracuje se na 

strategickém plánu, pokud máte někdo nápad, prosím, příspěvky na obec, zatím je jediná od p. Mareše. 

Ing. Pokorná – do strategického plánu dát cesty v Semínové Lhotě. 

Dotaz k dálnici: co připomínkovalo Rovensko p. Tr. a co Václaví? 

p. Švihel – Rovensko p. Tr. připomínkovalo prostor, kde silnici nechtějí, ale moc možností není. 

Václaví – kolem Žernova protihluková stěna. 

MUDr. Hájková – jak to přesně povede, co na to ochranáři? 

p. Švihel – bude vizualizace silnice, zatím je v pracovní verzi. 

Ing. Lhoták – legalizace cest v Semínové Lhotě na katastru, chápu, že pokud se bude dělat elektřina, 

tak to nejde, ale je třeba to mít připravené. 

je třeba řešit uschlé břízy v Seminové Lhotě – komu patří a zajistit to. 

Oprava hráze rybníka v Semínové Lhotě, je s tím počítáno v rozpočtu? 

Zpevnit cestu a samotný prostor pod kontejnerem. 

p. Švihel – břízy zatím nelze pokácet, musí se to dát zaměřit, komu patří, oprava hráze byla zadána. 

Od p. Vymlátila jsem zatím žádný rozpočet neobdržel, o prostoru pod kontejnerem víme, ale jak jsme 

řekli, chceme se sejít přímo v Semínové Lhotě, ale zatím to situace nedovoluje. 
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Ing. Pokorná – poděkovala za dětské hřiště a dává návrh změnit prostor – posunout kontejner. 

Ing. Hájek – častější přistavení kontejnerů na bioodpad. Proč je tak velký rozdíl v předběžné ceně 

na kanalizaci? 

p. Švihel – celý projekt byl přepočítán na dnešní ceny. 

MUDr. Hájková – poslal se nějaký dopis na biskupství, jak je to s prodejem fary? 

p. Švihel – ne, žádný dopis se neposílal, protože fara byla v dané chvíli prodaná. 

MUDr. Hájková – poděkovala Ing. Krausovi za zpevnění a upravení vjezdů na pole. 

 

Zasedání ZO začalo dne 28. 4. 2021 v 18:00 hodin a skončilo v 19:30 hodin. 

Ze zasedání byl pořízen zápis, který byl zveřejněn na internetových stránkách obce a současně i 

zvukový záznam, který je k dispozici pro občany na OÚ v Újezdě pod Troskami. 

 

 

………………………………………  

 Jan Švihel – starosta obce    

 

 

Ověřili: 

 

 

…………………………………………….  …………………………………… 

Jiří Vymlátil – zastupitel     Jiří Kubišta – místostarosta   

       

 

Zapsala: Eva Steinerová – zastupitelka   

 

 

………………………………………     V Újezdě pod Troskami dne 5. 5. 2021 


