ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 18. DUBNA 2018
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 Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 6 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.
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Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl
navržen.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Předsedajícím panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena
paní Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu paní Renata Dlouhá a pan Josef Červený.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130
00 Praha 3, IČO: 04084063 zastoupená na základě plné moci společností TEMO-
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TELEKOMUNIKACE a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 IČO:
25740253 a pověřuje starostu jejím podpisem - splněno
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Hospodaření obce
 FIN 3/2018
 Stav pokladní hotovosti

167 242,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

1 924 675,81 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

156 550,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

418 095,87 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

22 000,05 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 199 936,00 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

1 304 482,63 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 1 606 554,77 Kč
Plnění rozpočtu

-302 072,14 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 1 a 2 z
rozpočtového roku 2018.
Zastupitelstvo bere předložené údaje na vědomí.
Bylo navrženo navýšení rozpočtu o 40 000 na paragrafu 5512, které by byly použity na
úhradu nákladů soutěže Hřibojedské 60 a 100, které se pořádají 5. a 6. 5. 2018 v Jaroměři.
Následně by měla obec obdržet dotaci ve výši 40 000,00 z Královéhradeckého kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu ve výši 40 000 Kč na úhradu náklady
soutěže Hřibojedské 100 a 60 pořádaných v Jaroměři dne 5. a 6. 5. 2018.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

5. Chodníky
Geodezie Dvůr Králové s.r.o. zaměřila pozemky pod chodníky v obci Hřibojedy a Malé
Hřibojedy a vypracovala geometrický plán. Bude podán návrh smlouvy na úpravu
vlastnických práv, který musí projít v orgánech kraje. Po schválení budou chodníky být moci
převedeny do vlastnictví obce Hřibojedy. Poté požádáme o dotaci na jejich opravu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod pozemků pod místními
komunikacemi IV. třídy a přilehlých travnatých ploch na základě předloženého
geometrického plánu číslo 198-158/2017 vyhotoveného dne 12. března 2018 Geodezii Dvůr
Králové, s.r.o., Legionářská 563, 544 01 Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví obce.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným přechodem vlastnictví níže uvedených pozemků z
vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové, IČO:
70889546 na obec Hřibojedy, 544 01 Hřibojedy 60, IČO: 00581011 na základě předloženého
geometrického plánu číslo 198-158/2017 vyhotoveného dne 12. března 2018 Geodezii Dvůr
Králové, s.r.o., Legionářská 563, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále také jako smluvní
strany):
 část pozemku p. č. 1015 a část pozemku p. č. 1087 označený jako 1015/2
(díl a, díl b) dle geometrického plánu číslo 198-158/2017 o výměře 388
m2 – druh ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/2 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 449 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 a část pozemku p. č. 1215 označený jako 1087/3
(díl c, díl d) dle geometrického plánu číslo 198-158/2017 o výměře 645
m2 – druh ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/4 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 20 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy,
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 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/5 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 177 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/6 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 43 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podmínkou, kterou Smluvní strany sjednávají bezúplatně
k tíži obdarovaného, a to zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po
dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu
řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikací /
veřejnou zeleň apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Lesy
V lesích probíhá těžba dřeva jednak napadeného kůrovcem a jednak těžba vývratů a
polomů způsobených silnými větry během zimního období.
7. Domovní ČOV v obci
Na jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy byl schválen výsledek výběrového řízení a
uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace domovních ČOV Hřibojedy s
firmou RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II.
Vítěz výběrového řízení „Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy – výběr poskytovatele
projekční činnosti firma RECPROJEKT s.r.o. Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II po zvážení
všech souvisejících okolností se rozhodla neposkytnout další součinnost k podepsání
smlouvy o dílo. Následně na to byl osloven v pořadí druhý zájemce firma MK Profi Hradec
Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 50 06 Hradec Králové 6. Zástupce výše uvedené firmy
z časových důvodů odmítl. Bylo navrženo zrušit výběrové řízení a neoslovit třetího zájemce
firmu pana Ing. Zdeňka Čermáka, Jaroměř.
Byla předložena nová zadávací dokumentace, kterou vypracovala firma Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hrade Králové.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušit výběrové řízení na poskytovatele projekční činnosti
„Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy“ vyhlášené dne 16. 2. 2018 a tím neoslovit
třetího zájemce firmu pana Ing. Zdeňka Čermáka, Jaroměř.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro nově výběrové řízení na
poskytovatele projekční činnosti „Domovní čistírny odpadních vod“.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hrade
Králové, aby prováděla administraci výběrového řízení na poskytovatele projekční činnosti
„Domovní čistírny odpadních vod“.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Územní plán
Bc. Pechar z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sdělil, že Krajský úřad souhlasí se
zařazením zastavitelné plochy Z27 SV (Z21 SV) do návrhu územního plánu Hřibojedy za
předpokladu, že dojde k navrácení zastavitelné plochy Z6 SV a části zastavitelné plochy Z1
SV zpět do zemědělského půdního fondu.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o prodloužení lhůty ukončení dotace ÚP na
Krajský úřad Královéhradeckého kraje z důvodů připomínek a změn při prvním veřejném
projednání.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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9. Veřejné osvětlení
Návrh na rozšíření veřejného osvětlení (orientačního osvětlení) k pozemkům s novou
výstavbou za bytovkou.
Při budování prodloužení sítě ČEZ Distribuce by bylo možné uložit kabel pro rozšíření
veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo se shodlo na postupné výměně světel veřejného osvětlení za ledkové.
10. Stanovení počtu členů ZO pro příští funkční období 2018 - 2022
Na podzim 2018 proběhnou volby do Zastupitelstev obcí. Starosta navrhl, aby na další
funkční období 2018 - 2022 byl počet zastupitelů 7.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkční období 2018 – 2022 počet zastupitelů 7.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

11. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka proběhlo 15. března 2018 v Libotově.
Starosta obce Libotova pozval starosty na dětský den v Libotově, který se bude konat 2.
června 2018. Dále sdělil, že 27. dubna 2018 se v Miletíně bude konat benefiční akce pro
mladého fotbalistu, který trpí leukemii. Akce je pořádána s cílem zvýšit počet dárců kostní
dřeně.
Poté informoval o zavedení bezpečnostního systému otevírání vstupních dveří do Mateřské
školy. Bezpečnostní systém je založený na otisku prstů.
Z bodů jednání:
 Byla podepsána darovací smlouva na podporu výsadby v areálu Svatého Josefa v Žírči
ve výši 100 500,00 Kč. Jednotlivé obce Mikroregionu schválili na svých jednáních ZO.
 Projekt na zvýšení profesionality obcí MH – byl vydán právní akt a projekt je
připraven k realizaci. Zahájení projektu je naplánováno na 1. 5. 2018 a k tomuto datu
by nastoupil nový zaměstnanec a začal by plnit úkoly stanovené v projektu
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strategické rozvojové dokumenty, zajištění školení účetních, starostů a zastupitelů,
příprava grafických mapových systémů. Financování nově vzniklého pracovního místa
bude v podílu dotace 95% dotace a 5% vlastní zdroje. V současné době jsou na výše
uvedené místo dva zájemci.
 GPDR – Svaz měst a obcí nabízí zpracování analýzy pro členy SMO ČR za 6 000,- Kč,
pro nečleny za 9 000,- Kč a dále za výkon pověřence 2 700,- Kč. Spolků se GPDR
netýká, ale příspěvkové organizace a knihovny ho mít musí.
 Bylo navrženo, aby obce společně zadávaly zpracování revizí např. hasicích přístrojů.
 Setkání se zástupci SPU ČR se uskuteční 16. 5. 2018 v Dubenci. Budou zde
předvedeny Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jednak teoreticky a následně i
v terénu předvedeny některá zrealizovaná opatření (polní cesty, suché poldry aj.).
 Exekuční příkaz dlužníkům za odpady, nájemné atd. může vydat i obec a to na dluhy
tři roky zpětně.
Další jednání se uskuteční 26. 4. 2018 od 16:00 hodin v areálu Domova Sv. Josefa v Žírči.
Zastupitelstvo bere na vědomí
13. Znak a vlajka obce
Zastupitelstvo obce schválilo na jednání dne 2. 10. 2017 návrh na znak a vlajku obce ve,
která má podobu – zeleno-modře snížený stříbrný vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře dva
hřiby přirozených barev a dole stříbrná šesticípá hvězda. Návrh vlajky obce představuje
doslovné opakování znaku: List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, bílý a modrý, v poměru
10:1:5. V zeleném pruhu vedle sebe dva hřiby. Bílý pruh vlnitý pěti vrcholy a čtyřmi
prohlubněmi. V modrém pruhu bílá šesticípá hvězda. Poměr šířky k délce je 2:3.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k podání žádosti o schválení návrhu na Podvýbor pro
heraldiku vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii zasedal 20 až 22. března 2018 a následně 12. dubna
přijal usnesení o schválení návrhu znaku a vlajky.
Dne 17. 4. 2018 byla doručena písemnost z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
s písemným vyrozuměním o schválení znaku a vlajky obce Hřibojedy.
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14. Různé, došla pošta
14.1.
Obec Libotov požádala o finanční příspěvek na pořádání dětského dne, který se
bude konat 2. června 2018. Bylo navrženo přispět částkou 5 000,- Kč.
Návrh na hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na pořádání dětského dne pro obec Libotov
v částce 5 000,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

14.2.
Čarodějnice – 30. 4. 2018 Dozor Luděk Heřman.
14.3.
Hřiště – byla podána informace, že hodnotící komise výboru sportu KÚ
Královéhradeckého kraje doporučila ke schválení dotace na rekonstrukci hřiště.
14.4.
Byla předložena žádost na vybudování cvičné plochy pro nácvik požárního
útoku. První orientační cenová nabídka na vybudování plochy 12 x 4m ze zámkové
dlažby činní cca 50 tis. Kč. Budou se hledat další možnosti za nižší náklady.
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15. Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 18. DUBNA 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje
Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.

program

zasedání

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu paní Renatu
Dlouhou a pan Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje navýšení rozpočtu ve výši 40
000 Kč na úhradu náklady soutěže Hřibojedské 100 a 60 pořádaných v Jaroměři
dne 5. a 6. 5. 2018.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti o převod
pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy a přilehlých travnatých ploch do
vlastnictví obce.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným přechodem vlastnictví níže uvedených
pozemků z vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 02
Hradec Králové, IČO: 70889546 na obec Hřibojedy, 544 01 Hřibojedy 60, IČO:
00581011 na základě předloženého geometrického plánu číslo 198-158/2017
vyhotoveného dne 12. března 2018 Geodezii Dvůr Králové, s.r.o., Legionářská 563,
544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále také jako smluvní strany):
 část pozemku p. č. 1015 a část pozemku p. č. 1087 označený jako 1015/2
(díl a, díl b) dle geometrického plánu číslo 198-158/2017 o výměře 388
m2 – druh ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/2 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 449 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy,
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 část pozemku p. č. 1087 a část pozemku p. č. 1215 označený jako 1087/3
(díl c, díl d) dle geometrického plánu číslo 198-158/2017 o výměře 645
m2 – druh ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/4 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 20 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/5 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 177 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy,
 část pozemku p. č. 1087 označený jako 1087/6 dle geometrického plánu
číslo 198-158/2017 o výměře 43 m2 – druh ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Hřibojedy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podmínkou, kterou Smluvní strany sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného, a to zákaz zcizení, kterým se obdarovaný
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o
dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako
pozemek pod chodníkem / místní komunikací / veřejnou zeleň apod., v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zrušit výběrové řízení na
poskytovatele projekční činnosti „Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy“
vyhlášené dne 16. 2. 2018 a tím neoslovit třetího zájemce firmu pana Ing. Zdeňka
Čermáka, Jaroměř.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zadávací dokumentaci pro
nově výběrové řízení na poskytovatele projekční činnosti „Domovní čistírny
odpadních vod“.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje firmu Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hrade Králové, aby prováděla administraci výběrového
řízení na poskytovatele projekční činnosti „Domovní čistírny odpadních vod“.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti o prodloužení
lhůty ukončení dotace ÚP na Krajský úřad Královéhradeckého kraje z důvodů
připomínek a změn při prvním veřejném projednání.
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10.Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje na funkční období 2018 – 2022
počet zastupitelů 7.
11.Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje finanční dar na pořádání
dětského dne pro obec Libotov v částce 5 000,- Kč.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

.....................................

Ověřovatelé zápisu:

Renata Dlouhá:

.....................................

Josef Červený:

.....................................

Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
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