ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 14. BŘEZNA 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.
Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:
Program
1.

Zahájení ..................................................................................................................... 1

2.

Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu ............................................................ 2

3.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ..................................................................... 2

4.

Hospodaření obce ...................................................................................................... 2

5.

Lesy ........................................................................................................................... 3

6.

Vodní nádrže obce ..................................................................................................... 4

7.

Mikroregion Hustířanka ............................................................................................. 5

8.

Domovní ČOV v obci .................................................................................................. 5

9.

Územní plán............................................................................................................... 6

10. Prodej pozemků 1418/2 a 1419 ................................................................................. 6
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11. Smlouva o zřízení služebnosti .................................................................................... 7
12. Různé, došla pošta ..................................................................................................... 7
13. Usnesení a závěr ........................................................................................................ 8

Návrh na 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 Ilona Čepelková a Libor Machač.
Návrh na 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
Podání žádostí o dotaci z programu Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova
(POV) – 18POVU1 na Rekonstrukci stávajícího hřiště pro multifunkční využití a obnova
technického zajištění stávajících vodních nádrží. – splněno
Podání žádosti na individuální účel – pořádání soutěže SDH Hřibojedská 60 a 100 - splněno
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Hospodaření obce
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 23. 2.
2018 a je stále vyvěšen. ZO seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2017 a s účetní
závěrkou za rok 2017
Účetní závěrka obsahovala:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
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 inventarizační zprávu
 výkazy FIN 12/2017
 výkaz zisků a ztrát
 rozvaha
 příloha
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky - bez oprav. Bylo ujednáno, že bude hlasováno jednotlivě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok 2017 v částce -815 573,68
Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

5. Lesy
5.1.Revitalizace území Braunova Betlému
V pátek 23. 2. 2018 proběhla schůzka ohledně revitalizace Braunova Betlému a převodu
lesních hospodářských pozemků do lesů zvláštního určení.
5.2.Lesní hospodářský plán
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Firma Lesprojekt východní Čechy, s. r. o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové IČO:
25251431, vypracovala pro obce Hřibojedy lesní hospodářský plán (LHP) s platností od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2027. LHP je vyhotoven pro pozemky plnící funkci lesa v lesním
hospodářském celku Obecní lesy Hřibojedy, které jsou ve vlastnictví obce Hřibojedy.
Koncept LHP obsahuje náležitosti dle vyhlášky č. 84/1996 Sb.
 hospodářskou knihu
 plochovou tabulku se seznamem parcel
 textovou část LHP
 porostní mapu 1:10 000
 těžební mapu 1:10 000
Vše bude k nahlédnutí na OÚ.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
5.3. Akce ZKUS KUKS
V sobotu 14. dubna 2018 odstartuje z nádvoří hospitálu Kuks, třetí ročník krosového
maratonu malebným Podkrkonoším s názvem ZKUS MARATON KUKS.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
6. Vodní nádrže obce

6.1.Byla podána žádost o dotaci z fondu Královéhradeckého kraje - program POV - Obnova
technického zajištění stávajících vodních nádrží. Dotace až do výše 70% se týká
projektové dokumentace na opravu rybníčku u Romášků. Projekt je potřebný k získání
další dotace na realizaci obnovy rybníčku. Nabídku projektové dokumentace
vypracovala firma Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO:
60113111.
6.2. Rybník na křižovatce v Hřibojedech ve směru na Žíreč - byla geodeticky zaměřena hráz
rybníku a její část, která je ve vlastnictví obce Hřibojedy. Síla stěny hráze ve vlastnictví
obce je cca 25 – 30 cm a odpovídá vyvýšené části u silnice včetně zábradlí.
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7. Mikroregion Hustířanka
Dne 15. 2. 2018 se v Lanžově konalo jednání DSO Mikroregionu Hustířanka.
 Byl schválen podpis darovací smlouvy na podporu areálu Domova sv. Josef v Žírči ve výši
100 500,00 Kč. Mikroregion Hustířanka bude uveden na informačním panelu v areálu
jako dárce finančních prostředků na výsadbu zeleně k 100 letému výročí založení
republiky.
 paní Eliášová podala informaci o podání žádosti o podporu z POV Královéhradeckého
kraje pro různé účely pro obce Habřina, Heřmanice, Kuks, Litíč, Račice, Rožnov. Obce
Hřibojedy, Lanžov a Velichovky si žádosti podaly samy.
 firma ELPLAST představila Ing. Nedomová. Tato firma se zabývá výrobou
elektrorozvaděčů, plastových nádrží, vodních filtrů, vodoměrných stanic, atd. Dále také
provozuje výrobu biologického tříkomorového septiku s biologickým filtrem.
 účetní DSO paní Skřipská seznámila starosty s rozpočtovým opatřením č. 2, který řeší
dar Domovu sv. Josef v Žírči.
 předseda DSO pan Huňat sdělil starostům, že koncert skupiny Progres vystoupí v neděli
24. 6. 218 od 16:00 hodin v Lanžově. Tento koncert je organizován pro setkání seniorů
DSO.
 Svaz měst a obcí nabídl implementaci – nastavení postupu ochrany osobních údajů za
6 000,00 Kč pro členy a za 9 000,00 Kč pro nečleny Svazu.
 starosta obce Hřibojedy pan Mgr. Ing. Dohnálek, LL. M. navrhl obcím pomoc při
zlikvidování dřevní hmoty. Na určené místo se přistaví kontejner a po naložení se
odveze a dřevní hmota se zlikviduje.
8. Domovní ČOV v obci
Dne 28. 2. 2018 v sídle Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové proběhlo
otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na domovní čističky odpadních
vod Hřibojedy – výběr poskytovatele.
Byly doručeny tři nabídky. Všechny tři nabídky splnily obsahové náležitostí podání podle
zadávacího řízení. Kritérium pro hodnocení pořadí byla cena (bez / s DPH).
 RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II, (http://www.recprojekt.cz/),
cena 308 000,- Kč / 372 680,- Kč,
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 MK PROFI Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 6
(http://www.mkprofihk.cz/), cena 319 000,- Kč / 385 990,- Kč,
 Ing. Zdeněk Čermák, Jaroměř (http://www.aquacontact.cz/), cena 637 000,- Kč / 770
770,- Kč.
Vítězem výběrového řízení je firma RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlouvy na
vypracování projektové dokumentace domovních ČOV Hřibojedy s firmou RECPROJEKT
s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Územní plán
V souladu s ustanovením § 56 stavebního zákona bude pořizovatelem Územního plánu i
nadále Městský úřad Dvůr Králové nad Labem.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje, že pořízení Územního plánu Hřibojedy bude i
nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je Městský
úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního
plánování
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

10.Prodej pozemků 1418/2 a 1419
Na jednání Zastupitelstva obce dne 7. 2. 2018 byl schválen záměr prodeje pozemků 1418/2 a
1419 v k. ú. Hřibojedy. Záměr byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce. Přihlásil se
jediný zájemce pan Libor Helbich ze Žírče.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 1418/2 a 1419 v k.ú. Hřibojedy za cenu
150 000,00 Kč panu Liboru Helbichovi, Žíreč 63, 54401.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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11. Smlouva o zřízení služebnosti
Dne 28. 2. 2018 byla doručena písemnost od firmy Michlovský stavební s.r.o. ohledně návrhu
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Jedná se o zrealizovanou stavbu přeložky
komunikačního vedení pod označením „71010-005179 Hřibojedy (TU), úprava komunikace
VC18, VPI jejímž stavebníkem je společnost Michlovský – stavební s.r.o. Před realizací stavby
dne 27. 7. 2016 uzavřela Obec Hřibojedy se společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, na jejímž základě byla tato stavba
zrealizována. Nyní po realizaci je potřeba podepsat smlouvu o zřízení služebnosti.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce 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-TELEKOMUNIKACE a.s. se
sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 IČO: 25740253 a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

12.Různé, došla pošta
12.1.
Ke dni 5. 3. 2018 bylo rozšířeno zasílání poruchových SMS zpráv telemetrie
vodovodu – porucha čerpadel hydrovaru a odběr vody vyšší než 1,7 l/s delší než 5
minut na telefonní čísla starosty obce a Renaty Dlouhé.
12.2.
Dotační možnosti – místostarostka obce Vlasta Machačová seznámila zastupitele
s dotačními možnostmi na rok 2018.
12.3.
Dne 24. 2. 2018 proběhla kondiční jízda hasičským autem do Trutnova a zpět přes
Jaroměř.
12.4.
Zdarma bude provedeno pracovníky HS Královéhradeckého kraje přeladění a
kontrola antén vozidel SDH. Případně budou doporučeny opravy, výměny antén nebo
jejich částí. Realizace oprav proběhne v režii JPO obce.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí

-
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13.Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 14. BŘEZNA 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatelé zápisu paní Ilona
Čepelkovou a pan Libora Machače a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok
2017 v částce -815 573,68 Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení a schvaluje
uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace domovních ČOV Hřibojedy s
firmou RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje, že pořízení Územního
plánu Hřibojedy bude i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy
pořizovatelem je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního
plánování jako úřad územního plánování.
8. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje prodej pozemků 1418/2 a 1419 v k.ú. Hřibojedy
za cenu 150 000,00 Kč panu Liboru Helbichovi, Žíreč 63, 54401.
9. 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 TEMOTELEKOMUNIKACE a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 IČO:
25740253 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Ilona Čepelková:………………………..Libor Machač:………………………………..

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

