ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 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
6. ČOV, kanalizace, voda v obci Hřibojedy
7. Finanční dar pro děti a seniory
8. Záměr prodeje pozemků
9. Darovací smlouva – zajištění předškolního vzdělávání Velichovky
10. Mikroregion Hustířanka
11. Veřejnoprávní smlouva – knihovna Trutnov
12. Lesy
13. Dotace z OPŽP
14. Dotace z Královéhradeckého kraje
15. Aktivní politika zaměstnanosti
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16. Došlá pošta, připomínky občanů, různé
17. Usnesení a závěr
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 Renata Dlouhá.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce sedmi hlasy 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 23. 9. 2015 nebyly uloženy žádné úkoly.

4. Hospodaření obce (+ rozpočtová opatření)
Dne 5. listopadu 2015 byla provedena dílčí kontrola hospodaření za rok 2015 (audit). Závěrečná
zpráva dílčího auditu - bez výhrad.
ZO byly předloženy rozpočtová opatření za rok 2015 a to 1 – 7 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje rozpočtová opatření 1 – 7 za rok 2015.
Pro: 7

proti:0

zdržel se:0

SCHVÁLENO

Starosta seznámil zastupitele s chybným zněním v usnesení č. 28 ze dne 3. 11. 2014 kompetence
starosty ohledně rozpočtových opatření a navrhl revokaci usnesení číslo 28 ze dne 3. 11. 2014.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje revokaci usnesení číslo 28 z 3. 11. 2014 o kompetenci
starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Nové znění kompetencí starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření.
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může
samostatně provádět rozpočtová opatření:
 Na straně příjmu jsou-li vyvolána organizačními změnami.
 Prodejem majetku, zboží a služeb, pronájmem, pachtovným, dary.
 rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení
přebytku rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení
možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
Dále v případech nutných výdajů.
 Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
starostovi obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje nové znění kompetencí starosty obce v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

ZO byly předloženy následující dokumenty, sestavené k 31. 10. 2015.


FIN 10/2015



Stav pokladní hotovosti

90 396,00 Kč



stav běžného účtu u ČNB

1 490 372,80 Kč



Stav běžného účtu u KB, a.s.

701 048,39 Kč



Stav běžného účtu ČS

116 856,68 Kč
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Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

- 1 488 848,- Kč

Rozpočtové výdaje (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)

6 192 326,36 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

5 731 697,35 Kč

Plnění rozpočtu

460 629,01 Kč

5. Rozpočet obce na rok 2016
V souvislosti s přípravou rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit na rok 2016 starosta vyzval
přítomné zastupitele na minulém jednání k vypracování návrhů na rozpočet obce na rok 2016.
Zastupitelé současně předložili návrh investičních priorit na rok 2016. Veškeré předložené návrhy
budou zapracovány, do rozpočtu na rok 2016 poté bude rozpočet po dobu 15 dní vyvěšen na
úředních deskách včetně dálkového přístupu.

6. ČOV, kanalizace , voda v obci Hřibojedy
Z Ministerstva zemědělství bylo doručeno oznámení o zařazení akce ,,Kanalizace a ČOV Hřibojedy“
do Programu MZe 129 250 ,,Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací“. V žádosti je uvedeno upozornění na čl. V bod 2 Pravidel, kde je uvedeno, že maximální
uznatelné náklady (NSTČ) na jednoho trvale přihlášeného obyvatele u podprogramu 129 253
nepřekročí 80 tis. Bez DPH u kanalizací. V případě, že dojde-li k porušení této podmínky, může být
uvedená akce vyřazena ze Seznamu akcí Programu 129 250.
K otevírání obálek na dodavatele výše uvedené akce proběhne 7. 12. 2015 v sídle osoby zastupující
zadavatele tj. na adrese Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Za obec Hřibojedy se zúčastní pan
Ing. Miloš Dohnálek – starosta, pan Jaroslav Voňka – místostarosta a paní Renata Dlouhá.
Úkol: Před řízením o povolení užívání a provozování vodovou v Libotově je potřeba vyřešit odpočet
množství odebrané vody obcí Libotov v místě vodovodního řádu mezi obcemi Hřibojedy a
Libotovem.

7. Finanční dar pro děti a seniory
Paní Renata Dlouhá seznámila ZO s návrhem na finanční dar 500,- Kč pro děti do 15 let a seniory od
70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy. V současné době žije v obci 32 děti do 15 let věku a 21
seniorů starších 70ti let. Celková částka 26.500 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční dar ve výši 500 Kč pro děti do 15, kteří jsou
občany obce Hřibojedy a finančního daru ve výši 500 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany
obce Hřibojedy. Celková částka 26 500 Kč.
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Pro: 7

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

8. Záměr prodeje pozemků
Na obec byly doručeny dvě žádosti o prodej pozemků p. p. č. 1124 a 1122 v k. ú. Hřibojedy.
Starosta obce předložil návrh záměru prodeje výše uvedených parcel konkrétním zájemcům, a to
z následujících důvodů:
 Oba zájemci mají uvedené pozemky v nájmu, respektive pachtu, a jsou využívány jako
záhumenka k bytovým jednotkám ve více podlažním domě (bytovka).
 Při výstavbě bytovky byly tyto pozemky vyčleněny k budoucímu využívání vlastníků
bytových jednotek tak, aby ve vesnickém prostředí mohli pěstovat zeleninu na zahrádce,
jako ostatní vlastníci rodinných domků. Je tedy účelné vyjít vstříc obyvatelům naší obce –
vlastníkům bytových jednotek k tradičnímu životu na vesnici.
 Již při budování bytovky bylo přislíbeno jako právo věcné (vztahující se k vlastnictví bytové
jednotky) těmto vlastníkům možnost budoucího odkoupení zahrádky, ale změnou režimu
(MNV, obecní úřad) k tomuto přechodu vlastnických práv nedošlo.
 Oba žadatelé shodně prohlásili, že budou akceptovat obvyklou cenu stanovenou podle
znaleckých posudků ke dni rozhodnutí ZO o prodeji, nikoliv cenu v minulém období.
Parcela č. 1124 v k. ú. Hřibojedy o výměře 677 m2 dle znaleckého posudku č. 2292 -56-2015 je
kupní cena 43 820,- Kč.

Parcela č. 1122 v k. ú. Hřibojedy o výměře 989 m2 dle znaleckého posudku č. 2309-73-2015 je kupní
cena 64 980,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1124 v k. ú. Hřibojedy o výměře
677 m2 za kupní cenu 43 820 Ke dle znaleckého posudku č. 2292 -56-2015 konkrétnímu zájemci
manželům Radkovi a Karle Vaničkovým bytem Hřibojedy čp. 14. Podmínkou je akceptování ceny dle
znaleckého posudku a úhrada veškerých poplatků (návrh na vklad a daň na z nabytí věcí
nemovitých).
Pro: 7

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. č. 1122 v k. ú. Hřibojedy o
výměře 989 m2 za kupní cenu 64 980 Kč dle znaleckého posudku č. 2309-73-2015. Konkrétnímu
zájemci paní Marcele Jeriové, bytem Hřibojedy čp. 14. Podmínkou je akceptování ceny dle
znaleckého posudku a úhrada veškerých poplatků (návrh na vklad a daň na z nabytí věcí
nemovitých).
Pro: 7

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO
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9. Darovací smlouva – zajištění předškolního vzdělávání Velichovky
Obec Velichovky požádala o finanční dar na úhradu neinvestičních nákladů spojených se zajištěním
školního stravování žáků Mateřské školy Velichovky v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o
školním stravování v platném znění. Jedná se o částku 5 200,- Kč. Tato částka se skládá z počtu dětí,
které navštěvují Mateřskou školu ve Velichovkách a částky 200,- Kč na měsíc za dítě.
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční dar v částce 5 200,- Kč na úhradu neinvestičních
nákladů spojených se zajištěním školního stravování žáků Mateřské školy Velichovky.
Pro: 7

10.

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Mikroregion Hustířanka

V rámci Mikroregionu byla dokončena akce značení komunikací dopravními značkami. V obci
Hřibojedy byly osazeny dopravními značkami např. výjezdy (červené patníky).
V sobotu 14. 11. 2015 uspořádal Mikroregion Hustířanka pro seniory setkání v Rožnově. Hlavním
bodem programu byl dámský vokálně instrumentální soubor PRAGTET. Pro seniory byla zajištěna
doprava a malé občerstvení.

11.

Veřejnoprávní smlouva – knihovna Trutnov

Na obecní úřad byla doručena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. Předmětem této smlouvy je
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) na období roku 2016.
Výše poskytnuté dotace činní částku 1000,- Kč. Výše uvedená Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na
dobu určitou tj. do 31. 12. 2016.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
nákup knih do výměnných v rámci regionálních knihovnických služeb.
Pro: 7

12.

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Lesy

V současné době se provádí zalesňování pozemků u rybníka Naděje a u Třešně (za bytovkou)
Úkol: Provést kontrolu kaštanu u křížku zda není prohnilý.
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Nahlásit propadlý mostek na parkovišti u Betléma.

13.

Dotace z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. února 2015 výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci OPŽP. (operační program životního prostředí) PRIORITNÍ OSA IV – zkvalitnění
nakládání s odpady až do výše 90%. Podáním žádosti o dotaci se vyřešila zákonná povinnost,
kterou obcím ukládá vyhláška č. 321/2014 Sb. platná od 1. 1. 2015 (obec je povinna zajistit místa
pro oddělené soustředění minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v
období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku).
Žádost, kterou jsme podali, byla úspěšná a obec díky 90% dotaci zakoupila svozové vozidlo Gaz –
Gazelle s kontejnerovým nosičem, 4 kontejnery, Štěpkovač Laski, který dokáže drtit hmotu až do
průměru150 mm, 40 ks domovních kompostérů a dva plastové kontejnery na drobný kovový odpad.
Téměř současně s výše uvedeným dotačním programem byl vyhlášen dotační titul Čistá obec
Královéhradeckým krajem. Také do tohoto dotačního programu jsme se přihlásili a získali dotaci ve
výši 80 000,- Kč (90%). Z tohoto dotačního programu jsme zakoupili dva poloprofesionální drtiče
větví (do 50mm), které budeme zapůjčovat občanům obce zdarma pouze za vratnou kauci 2000,Kč. Svoje požadavky mohou občané nahlásit na obecním úřadě v době úředních hodin. Dále jsme
z dotace zakoupili další kontejner na svozové vozidlo a ještě jeden plastový kontejner na drobný
kovový odpad. Takto jsme mohli pokrýt všechny části obce plastovými kontejnery na drobný kovový
odpad.

14.

Dotace z Královéhradeckého kraje

Paní Machačová navrhla podání žádosti z programu Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti – 16POV01 na Rekonstrukci tenisového hřiště – výměna povrchu dle cenové
nabídky od společnosti StavoSport ve výši 900 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy podání žádosti z programu Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti – 16POV01 na Rekonstrukci tenisového hřiště ve výši 900 000 Kč.
Pro: 7

15.

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Aktivní politika zaměstnanosti

Na konci měsíce října starosta obce podepsal na ÚP v Trutnově dodatek ke smlouvě na
Veřejnoprospěšné práce. Dodatek obsahuje prodloužení pracovních míst pro 7 pracovníků do 31. 3.
2016 a pro koordinátora do 30. 4. 2016. V současné době zaměstnáváme 5 pracovníků +
koordinátora.
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16.

Došlá pošta, připomínky občanů, různé
 Na Obec Hřibojedy byla doručena žádost o příspěvek na krytí provozních nákladů sociálních
služeb Diakonie ČCE v roce 2015. Službu Diakonie ČCE využívají v současné době dvě
občanky z naší obce. Starosta navrhl poskytnout této nestátní neziskové organizaci finanční
příspěvek 3000 Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční příspěvek 3000 Kč pro Diakonii ČCE.
Pro: 7

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n/L zaslala žádost o finanční podporu sociálních
služeb v roce 2016. Tato organizace zajišťuje tři sociální služby na území města Dvůr Králové
n/L a jeho spádových obcí za stejných podmínek a ve stejném rozsahu.
Jedná se:
a) pečovatelská služba
b) azylový dům ŽOFIE
c) noclehárna
V současné době služeb této organizace nevyužívá žádný občan z naší obce.
Starosta navrhl poskytnout této nestátní neziskové organizaci finanční příspěvek 1 000 Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční příspěvek 1 000 Kč pro Pečovatelskou službu
Města Dvůr Králové n/L
Pro: 7

proti:0

zdržel se: 0

SCHVÁLENO

 První adventní neděli 29. 11. 2015 uspořádá OÚ Hřibojedy společně s SDH Hřibojedy tradiční
rozsvícení vánočního stromečku. Akce se uskuteční u kapličky v Hřibojedech od 16.30 hodin.
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015

1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy se 6 hlasy usneslo na programu zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy 6 hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje rozpočtová opatření 1 – 7 za rok 2015.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje revokaci usnesení číslo 28 z 3. 11. 2014 o kompetenci
starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje nové znění kompetencí starosty obce v souladu s §
102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční dar ve výši 500 Kč pro děti do 15, kteří jsou
občany obce Hřibojedy a finančního daru ve výši 500 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany
obce Hřibojedy.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy záměr prodeje pozemkové parcely č. 1124 v k. ú.
Hřibojedy o výměře 677 m2 za kupní cenu 43 820 Ke dle znaleckého posudku č. 2292 -56-2015
konkrétnímu zájemci manželům Radkovi a Karle Vaničkovým bytem Hřibojedy čp. 14.
.Podmínkou je akceptování ceny dle znaleckého posudku a úhrada veškerých poplatků (návrh na
vklad a daň na z nabytí věcí nemovitých).
8. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. č. 1122 v k. ú. Hřibojedy o
výměře 989 m2 za kupní cenu 64 980 Kč dle znaleckého posudku č. 2309-73-2015 konkrétnímu
zájemci paní Marcele Jeriové bytem Hřibojedy čp. 14. Podmínkou je akceptování ceny dle
znaleckého posudku a úhrada veškerých poplatků (návrh na vklad a daň na z nabytí věcí
nemovitých).
9. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční dar v částce 5 200,- Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených se zajištěním školního stravování žáků Mateřské školy
Velichovky.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.
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11. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy podání žádosti z programu Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 16POV01 na Rekonstrukci tenisového hřiště.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční příspěvek 3 000,- Kč pro Diakonii ČCE.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční příspěvek 1 000,- Kč pro Pečovatelskou
službu města Dvůr Králové n/L.
Zapsala: Machačová Vlasta: ………………………………….
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Voňka: ……….……………… Renata Dlouhá: ………………………………….
Starosta obce: Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. ………………………………….
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