ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 23. ZÁŘÍ 2015
OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce panem
Ing. Milošem Dohnálkem.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 7 ze 7 zvolených zastupitelů, tedy že je
tato schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy usnášeníschopná.
Bylo konstatováno, že termín a program schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy byl řádně zveřejněn
ve lhůtách podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:

Program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Hospodaření obce (+ rozpočtová opatření)
5. Rozpočet obce na rok 2016 – příprava
6. Příkaz k inventarizaci majetku obce
7. ČOV, splašková kanalizace
8. Mikroregion Hustířanka
9. Lesy
10. Dotace z OPŽP
11. Výměna topného systému topení OÚ
12. Realizace společných zařízení KPÚ Hřibojedy
13. Došlá pošta, připomínky občanů, různé
14. Usnesení

Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh nebo návrh směřující k doplnění programu zasedání
Zastupitelstva obce Hřibojedy?
Žádný jiný či pozměňující návrh nebyl předložen.
Starosta obce se dotázal, kdo je pro schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy
tak, jak byl navržen?
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele
Předsedajícím panem Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Vlasta
Machačová, ověřovateli zápisu pan Jaroslav Voňka a paní Ilona Čepelková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli
navrženi.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Kontrola plnění úkolů
Na jednání zastupitelstva obce dne 22. 7. 2015 nebyly uloženy žádné úkoly.
4. Hospodaření obce k 31. 8. 2015 (+ rozpočtová opatření)
Hospodaření obce k 31. 5. 2015
ZO byly předloženy následující dokumenty, sestavené k 31. 8. 2015
Stav pokladní hotovosti
stav běžného účtu u ČNB
Stav běžného účtu u KB, a.s.
Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.
Rozpočtové výdaje (mimo převody vlastním rozpočtovým účtům):
Rozpočtové příjmy celkem (mimo převody rozpočt. účtů – vnitř. účt.):
Plnění rozpočtu:

26 355,00 Kč
4 132 706,52 Kč
640 115,82 Kč
- 1 511 072,00 Kč
3 021 860, 28 Kč
3 172 016, 96 Kč
150 156,68 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 4 a 5 z
rozpočtového roku 2015. Změny stavu jsou způsobeny převážně mzdovými náklady na pracovníky
vykonávající VPP a přijatou dotací od Úřadu práce, dále souvisejí s hospodařením v lesích.
ZO bere uvedená rozpočtová opatření na vědomí.

5. Rozpočet obce na rok 2016 – příprava
V souvislosti s přípravou rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit na rok 2016 starosta vyzval
přítomné zastupitele k vypracování návrhů výše uvedeného. Zastupitelé na příštím zasedání ZO
předloží návrhy, které by měly být zapracovány do rozpočtu 2016. Zastupitelé současně předloží
návrh investičních priorit na rok 2016.
6. Příkaz k inventarizaci majetku obce
Starosta vydal plán inventur na rok 2015.
Inventarizační komise byla řádně proškolena dne 23. 9. 2015.
Členové inventarizační komise jsou:
předseda Vlasta Machačová
člen Ilona Čepelková
člen Josef Červený
člen Jaroslav Voňka
člen Libor Machač
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
7. ČOV, splašková kanalizace
Zadávací dokumentace vypracovaná firmou Profesionálové a.s., Masarykovo náměstí 391, 500 02
Hradec Králové bude k dispozici zájemcům (účastníkům zadávacího řízení) v sídle této firmy.
Otevírání obálek proběhne v sídle této firmy 26. 10. 2015 v 11:00 hodin.
8. Mikroregion Hustířanka
Ve Velichovkách dne 27. 8. 2015 proběhlo zasedání výboru svazku DSO Mikroregionu Hustířanka.


Nabídka firmy TOPAS „Infraset“ – základní sestava v cenové relaci 199 000,- Kč (přístroj
na opravu drobných vad komunikací) - bylo navrženo zpracovat požadavky na opravy
místních komunikací a zadat opravu některé firmě.



Projekt „Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras“ – z důvodů sucha dochází
k usychání stromů i přes navýšení zalévání ze strany obcí – na příští jednání svazku
budou pozvání projektanti, manažerka projektu a zástupce zhotovitele.



Veřejná zakázka „dopravního značení“ v obcích MH – firma INKA začala s realizací DZ
v obci Lanžov. Lanžov požaduje snížení obsahu zakázky. Se zástupcem firmy INKA bylo
dohodnuto, že před započetím prací v obci se nejprve domluví se starostou dané obce.



Tradiční setkání důchodců Mikroregionu Hustířanka se uskuteční 14. 11. 2015
v Rožnově. Vystoupí zde kapela PRAGTET. Termíny přihlášek je do 26. 10. 2015.
Dopravu zajistí Mikroregion Hustířanka.



Byla doručena nabídka k vypracování inzerce do speciální přílohy Deníku. Předseda
Mikroregionu pana Karla navrhl, že by pro obce bylo výhodnější vypracování turistické
mapky s okolím a zvýraznění atraktivních míst pro turisty. Úkol pro starosty obcí – do
příštího zasedání projednat, zda by daný návrh byl pro obec přínosný. Zastupitelé obce
po diskusi nepovažují vypracování této inzerce za přínosné.

9. Lesy
Dne 7. 9.2015 došlo k předání zaměření hranic pozemků mezi NKP Betlém a hranicemi lesních
pozemků města Dvora Králové nad Labem i obce Hřibojedy. Předání se zúčastnil starosta obce pan
Miloš Dohnálek, místostarosta pan Jaroslav Voňka a pracovník obce pan Zdeněk Černý. Hranice
katastru obce Hřibojedy pracovníci obce označili kůly, které natřeli bílou barvou.
Na pozemcích obce vedle parkoviště u Braunova betléma byly zabudovány čtyři lavičky a dva stoly
a odpadkový koš. Další odpadkový koš byl umístěn v prostoru soch. Vedle posezení bude umístěna
informační tabule.
V katastru nemovitostí byly zapsány změny výměr a druhů pozemků v oblasti Končiny. Současně
byly zapsány vlastnické změny schválené ZO.
10. Dotace z OPŽP
Dne 30. 8. 2015 byla doručena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Fond se zavazuje poskytnout příjemci
podpory dotaci ve výši 105 011,- Kč a to výhradně na akci „Svážíme bioodpad z obce Hřibojedy.
Konstatuje se, že dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory bude poskytnuta
rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude
poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP a bude činit maximálně 1 785 192,50 Kč.
Návrh na usnesením
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 105 011,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí a podepsání smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Firma GAZ AUTO PRAHA s.r.o. doručila 17.8.2015 40 ks thermo kompostéru, 2 kontejnery – černé
plastové s popisem „drobný kovový odpad a 17. 9. 2015 přivezli kontejnery pro nový vůz GAZ –
GAZelle, dále navrhují s ohledem na nosnost vozidla nástavbu ve výši 50 cm (mřížovaná).

11. Výměna topného systému topení OÚ, úpravy
Na obecním úřadě dojde k výměně topného systému. Stará a částečně nefunkční akumulační
kamna, budou nahrazena přímotopy. Prostory chodeb a WC budou osazeny topnými, stropními
panely, které budou temperovat místnosti. Výměnu topného systému zajištuje pan Rejl Rostislav.
Dále budou naistalovány v kancelářích nové zásuvky. Všechny prostory budou vymalovány. Archiv
bude stavebně rozdělen příčkou a tím vznikne prostor pro zahradní techniku.
Návrh na usnesení
ZO schvaluje výměnu topného systému v budově obecního úřadu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

12. Realizace společných zařízení KPÚ Hřibojedy







V rámci KPÚ došlo dne 28. 8. 2015 k předání staveniště dodavatelské firmě STRABAG
a.s., která provede realizaci „Výstavba polní cesty VC 20 a odvodňovacího příkopu v k.ú.
Hřibojedy“.
Pan Jaroslav Voňka seznámil přítomné s průběhem prvního kontrolního dne, který se
uskutečnil 9. 9. 2015 - práce probíhají v souladu s plánem výstavby.
Dne 30. 9. 2015 se uskuteční od 10:00 hodin kontrola porostů výsadby u HC1, HC4 a
Údolní Nivy u Třešně. Současně proběhne kontrola suchého poldru PEO 11. Zájemci
z řad zastupitelů se mohou zúčastnit.
Dne 2. 10. 2015 se uskuteční od 9:00 hodin kontrolní den realizace VC20. Zájemci z řad
zastupitelů se mohou zúčastnit.

13. Došlá pošta, připomínky občanů, různé


Manželé Vaníčkovi požádali o projednání prodeje pozemku p. č. 1124 v k.ú. Hřibojedy.
Úkol: Zjistit cenu pozemku.



V neděli 27. 9. 2015 se koná Drakiáda v Hřibojedech. Ze schváleného rozpočtu bude
čerpáno 1.500 Kč.



SDH zakoupilo lístky do divadla. ZO bere na vědomí, že z rozpočtu obce bude čerpáno
na část dopravy dopravu do divadla do Prahy.

14. Usnesení
Usnesení zastupitelstva obce Hřibojedy z 23. Září 2015

1) Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy
tak, jak byl navržen.
2) Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli
navrženi.
3) Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje přijetí dotace ve výši 105 011,- Kč ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a podepsání
smlouvy.
4) Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje výměnu topného systému v budově obecního
úřadu.

Zapsala:

Vlasta Machačová:

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Voňka:

Ilona Čepelková:

Starosta obce:

………………………………….

………………………………….

…………………………………..

Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.: ………………………………….

