ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 13. ČERVNA 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.
Program
1.

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

2.

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

3.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ..................................................................... 3

4.

Hospodaření obce...................................................................................................... 3

5.

Volby do zastupitelstev obcí ...................................................................................... 3

6.

GDPR ......................................................................................................................... 3

7.

Cena vodného na období červen 2018 – květen 2019 ................................................ 4

8.

Veřejně prospěšné práce (VPP) .................................................................................. 4

9.

Znak obce .................................................................................................................. 5

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

11. KPÚ v k. ú. Hřibojedy ................................................................................................. 5
12. Lesy ........................................................................................................................... 6
13. Návrh záměru prodeje pozemků ................................................................................ 6
14. Propachtování pozemků ............................................................................................ 7
15. Obnova hřiště ............................................................................................................ 7
16. Domovní ČOV v obci Hřibojedy .................................................................................. 8
17. Územní plán .............................................................................................................. 8
18. Veřejné osvětlení ....................................................................................................... 8
19. Chodníky ................................................................................................................... 9
20. Různé, došlá pošta ..................................................................................................... 9
21. Usnesení a závěr ...................................................................................................... 10

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, LL. M. byla na funkci zapisovatelky
navržena paní Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu paní Ilona Čepelková a pan Libor
Machač.
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
Zastupitelům nebyly uloženy žádné úkoly.
4. Hospodaření obce
 FIN 5/2018
 Stav pokladní hotovosti
 Stav běžného účtu u ČNB

59 413,00 Kč
1 792 425,90 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

156 550,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

354 066,94 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.
 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.
Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

91 954,00 Kč
-1 144 376,00 Kč
1 731 592,87 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 2 137 765,50 Kč
Plnění rozpočtu

-406 171,63 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 3, 4 a 5 z
rozpočtového roku 2018.
Zastupitelstvo bere předložené údaje na vědomí.
5. Volby do zastupitelstev obcí
Prezidentem České republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se budou
konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Nejpozději do 31. července (tj. 66 dnů přede dnem voleb)
je možné podat kandidátní listiny.
6. GDPR
Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění
povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.
Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání
osobních údajů do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních
údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním

údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo
vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno
na tom, že jste k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případě,
že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména
opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů. Uvedený
správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uveden záznamu o činnosti.
7. Cena vodného na období červen 2018 – květen 2019
Cena vodného byla naposledy změněna v roce 2016, a to z 34,75 na 38,- Kč za m3.
V obci Hřibojedy k 31. 5. 2018 je celkem trvale přihlášeno 217 obyvatel. Z toho je v
Hřibojedech a Malých Hřibojedech přihlášeno 178 obyvatel a na Hvězdě 39 obyvatel.
Celkem je připojeno 56 domácností včetně chalup. (chalupy 18 přípojek). Na vodovod je
ještě připojen Karsit Agro, Obecní úřad a budova pošty.
Vodu z veřejného vodovodu odebere (alespoň 1m3 za rok) 31 domácností včetně chalupářů.
Neodebírá 25 domácností včetně chalup.
Varianta I:
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné – pevná složka 42,45 Kč/m3 (kalkulace), 41,40
Kč/m3(skutečnost).
Varianta II:
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné – dvousložková cena 38,-Kč/m3 + 40,- Kč/měsíc
(kalkulace), 38,- + 40,-Kč/měsíc (skutečnost).
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného na období 6/2018 – 5/2019 jako cenu
dvousložkovou 38,-Kč/m3 + 40,- Kč/měsíc
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Veřejně prospěšné práce (VPP)
Od 1. června 2018 získala obec Hřibojedy dotaci z Úřadu práce na jednoho pracovníka.
Dotace je v částce 15 000,- Kč (super hrubá mzda – včetně odvodů). Obec se bude
spolupodílet na mzdě částkou cca 1 600,- Kč, aby byla splněna minimální mzda.
Zastupitelstvo bere předložené údaj na vědomí

9. Znak 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. Návrh
vypracoval pan Mgr. Jan Tejkal.
Poslanecká sněmovna 3. května 2018 vybraný návrh schválila. Slavnostní akt udělení
nového znaku a vlajky Předsedou poslanecké sněmovny panem Radkem Vondráčkem do
rukou starostovi obce panu Ing. Mgr. Miloši Dohnálkovi, LL. M. proběhne 25. června 2018
v Praze.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zadat výrobu vyšívané vlajky a vyšívaného znaku, dále tištěné
vlajky k běžnému vyvěšování, firmě ALERION s.r.o.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

10. Mikroregion Hustířanka
Zasedání výboru svazku DSO Hustířanka se skonalo 24. 5. 2018 v Žirči v Domově Sv. Josefa.
Na jednání byly mj. nabídnuty služby na Analýzu rizik – BOZP apod. Bude zaslána konkrétní
nabídka na tyto služby. Ročně cca 7 620 Kč a 3 objekty jsou v ceně. Do 20 tis. Kč provede
první prohlídku velké obce a zmapuje veškeré rizika a revize.
Byla avízovaná havárie vodojemu ve Velichovkách a nutná oprava.
Koncert v Lanžově pro seniory – skupina PROGRES se koná dne 24. 6. 2018 od 16 hod.
Nahlásit účastníky, kteří využijí autobusovou dopravu na koncert nahlásit p. Huňátovi
nejpozději do 15. 6. 2018.
Veškeré účetní dokumenty jako je závěrečný účet, rozpočtová opatření, účetní závěrka,
zpráva o výsledku hospodaření DSO Hustířanky je uveřejněno na webových stránkách obcí.
11. KPÚ v k. ú. Hřibojedy
Společná zařízení realizovaná v rámci KPÚ Hřibojedy a to polní cesty HC6, HC2, VC23 a poldr
PEO 4, které byly spolufinancovány z programu rozvoje venkova byly proplaceny. Dle
pravidel PRV vztahujících se k projektům se obec Hřibojedy zavazuje, jako nabyvatel
realizovaných společných zařízení provádět nezbytnou údržbu těchto zařízení po dobu
nejméně 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.

V rámci KPÚ Hřibojedy je třeba ještě zrealizovat polní cestu HC3 (od kaštanu u panelky)
VC16 v Malých Hřibojedech (od silnice III. třídy ke Krušinům), PEO1b pod Hřibojedským
vrchem a PEO14 nad rybníkem Naděje.
Dne 16. 5. 2018 proběhla prezentace KPÚ v obcích Hřibojedy a Dubenec v penzionu na Faře
v Dubenci. Za obec Hřibojedy se zúčastnil starosta obce pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo schvaluje, aby se v rámci postupné realizace společných zařízení v KPÚ
Hřibojedy bylo pokračováno vybudováním polní cesty HC3 (od kaštanu u panelky) a vedlejší
polní cesty VC16 v Malých Hřibojedech (přístup na zemědělské pozemky za Krušinovými a
Kubincovými). Realizaci protierozních opatření PEO1b pod Hřibojedským vrchem a PEO14
nad rybníkem Naděje navazující na protierozní opatření v k. ú. Libotov s lokálním
biokoridorem LBK X zastupitelstvo navrhuje realizovat ve spolupráci s přípravou a výstavbou
při KPÚ Libotov.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

12. Lesy
V lesích se těží hlavně stromy napadené kůrovcem anebo vyvrácené větrem či jinak
poškozené.
Odborný lesní hospodář pan Miroslav Vrabec, který vykonává ještě i práci lesního
provozního technika požádal o úpravu fakturované odměny z důvodů navýšení práce
s kůrovcem (umísťování lapačů), novou výsadbou (stavění oplocenek), aj. Dle předložené
kalkulace byla navržena úprava dle rozsahu vykonávané činnosti OLH, lesního technika a
náhrady na dopravní prostředek na částku 8 404,- Kč. Po dohodě s panem Miroslavem
Vrabcem bude fakturovaná částka vyúčtována dle rozsahu vykonané práce, tedy i nižší než
je odměna dle vyhlášky a provedených činností ve výši 8 404,- Kč, která je nepřekročitelná.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje maximální odměnu pro výkon OLH, činnosti lesního technika a
náhrady na dopravní prostředek na částku 8 404,- Kč s platností od 1. 7. 2018.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

13. Návrh záměru prodeje pozemků
Obec Hřibojedy je vlastníkem pozemku p. č. 1138 v k. ú. Hřibojedy o výměře 25 493 m2 druh
pozemků ostatní plocha – jiná plocha. Byl navržen záměr prodeje za podmínky reciproční
koupě pozemku p. č. 1020 (jeho části o výměře cca 5 200 m2) v k. ú. Hřibojedy

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje za podmínky reciproční koupě pozemku p. č.
1020 (jeho části o výměře cca 5 200 m2) v k. ú. Hřibojedy.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

14. Propachtování pozemků
Byl předložen záměr k pronájmu louky (pachtovní smlouva) pozemek parc. č. 1283 k. ú.
Hřibojedy celkové výměře 970 m2 (pod poštou).
Byl předložen záměr k pronájmu louky (pachtovní smlouva) části pozemku parc. č. 28/1 a
část pozemku parc. č. 1237 celkové výměře cca 5 000 m2(pod hřištěm) za podmínky strpění
výcviku hasičů a pálen čarodějnic popř. umístění skladové haly (garáže) na sportovní
překážky.
Předmětem pachtovní smlouvy by bylo zřízeno právo užívání i požívání k uvedenému
pozemku, a to za roční úplatu 50,- Kč splatnou při podpisu smlouvy nebo její prolongací.
Podmínkou by bylo užívání pozemku travního porostu sklizní hmoty, tj. pokosem trávy a
sušení, mulčování apod. bez možnosti oplocení či ohrazení, ukládání věcí a vypásání zvířaty
Pachtovní smlouva by byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1283 o výměře 970 m2 v k.
ú. Hřibojedy a část pozemků parc. č. 28/1 a 1237 v k. ú. Hřibojedy (pod hřištěm) za
podmínky strpění výcviku hasičů a pálen čarodějnic popř. umístění skladové haly (garáže) na
sportovní překážky.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15. Obnova hřiště
Počátkem roku jsme požádali Královéhradecký kraj o dotaci na obnovu stávajícího
antukového hřiště. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 21. 5.
2018 rozhodlo o přidělení dotace z Programu obnovy venkova (18POVU100080) ve výši
340 000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje paní Machačovou k aktualizaci projektové
dokumentace.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje přijetí dotace z Královéhradeckého kraje
z Programu obnovy venkova ve výši 340 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

16. Domovní ČOV v obci Hřibojedy
Na minulém jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo odsouhlaseno zrušit výběrové řízení
na poskytovatele projekční činnosti „Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy“ vyhlášené
dne 16. 2. 2018a tím neoslovit třetího zájemce firmu pana Ing. Zdeňka Čermáka, Jaroměř.
Zároveň byla schválena nová zadávací dokumentace na poskytovatele projekční činnosti
„Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy“ a 20. 6. 2018 od 8:00 hodin se uskuteční
otevírání obálek a následné hodnocení nabídek v sídle administrátora veřejné zakázky firmy
Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.
Otevírání obálek se za obec Hřibojedy zúčastní starosta obce pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek,
LL. M.
17. Územní plán
Rada Královéhradeckého kraje projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 usnesením č.
RK/13/833/2018 žádost obce Hřibojedy o prodloužení doby realizace projektu 13RRD030011 a návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje. Doporučila schválit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
prodloužení doby projektu a následně uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Dne 18. 6. 2018 proběhne schůzka s pořizovatelem ÚP (Ing. Martin Rudolf) na Městském
úřadě ve Dvoře králové n/L.
18. Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce v rámci investičního plánu připravuje postupnou obměnu lamp
veřejného/orientačního osvětlení. Pro realizaci výše uvedeného jsme požádali občany o
případné připomínky. Byly doručeny čtyři připomínky:
 přemístění veřejného osvětlení z RD čp. 1
 přidání veřejného osvětlení pod kapličkou v Malých Hřibojedech
 přidání veřejného osvětlení nad rybníkem v Hřibojedech (směr Žireč)
 přidání veřejného osvětlení na Hvězdě (u Tomášků)

19. Chodníky
Zastupitelstvo obce schválilo, podání žádosti o převod pozemků pod místními
komunikacemi IV. třídy a přilehlých travnatých ploch. Byly odeslány veškeré potřebné
přílohy. Předpokládaný převod vlastnických práv je konce roku 2018. Následně budou
připravovány projekty na rekonstrukci a zajišťování finančních prostředků.

20. Různé, došlá pošta
20.1.
Farní Charita Dvůr králové nad Labem, požádala o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost bezplatné Občanské poradny ve Dvoře králové n/L. odborné
sociální poradenství je poskytováno pouze těm občanům, kteří se ocitli v nepříznivé
životní situaci. Služba je založena na zásadě anonymity. Poradna řeší zejména
finanční problematiku (dluhy, exekuce a proces oddlužení), ale také bydlení, rodinné
a mezilidské vztahy a další. Ve výše zmíněných službách evidují i občany obce
Hřibojedy.
20.2.
Obec Dubenec pořádá 29. 9. 2018 (sobota) zájezd do Prahy na divadelní hru
„Zamilovaný sukničkář“ cena vstupenky včetně jízdenky je 550,00 Kč. Bude-li mít
zájem o podrobnější informace tak u paní Renaty Dlouhé, tel. 602453929.
20.3.
Finanční dar pro paní Evu Hynkovou ve výši 2000,00 Kč za aktivní činnost
v kulturně-sociálním výboru.
20.4.
Finanční dar pro pana Luďka Heřmana ve výši 2000,00 Kč za činnost velitele
JSDH.
20.5.
Dne 19. 6. 2018 od 9:00 hodin se koná porada pracovníků měst a obcí
Královéhradeckého kraje, vykonávající agendu na úseku územního plánování.
20.6.
Mikroregion Hustířanka pořádá pro seniory svých obcí koncert skupiny Progres
na koupališti v Lanžově dne 24. 6. 2018.
20.7.
Od 1. 7. 2018 budou změny ve vydávání občanských průkazů. Lhůta pro vydání
nového OP zůstává 30 dní. Je však možné za správní poplatek vydat OP i v kratší
lhůtě a to do 24 hodin nebo do 5 pracovních dní. OP v kratších lhůtách bude vydávat
jen OÚ s rozšířenou působností (Dvůr králové nad Labem), ale i Ministerstvo vnitra
ČR.
20.8.
Předání hranic mezi obecním pozemkem a paní Horákovou se koná ve čtvrtek
14. 6. 2018 od 14 hod.
20.9.
Byla podána informace o příspěvku od Památkového úřadu - Bc. Švec na
odvoz odpadků v Betlémě ve výši 12 000 Kč.

21. Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 13. ČERVNA 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku
tak, jak byli navrženi.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje cenu vodného na období 6/2018 –
5/2019 jako cenu dvousložkovou 38,-Kč/m3 + 40,- Kč/měsíc.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zadat výrobu vyšívané vlajky a
vyšívaného znaku, dále tištěné vlajky k běžnému vyvěšování, firmě ALERION s.r.o.
5. Zastupitelstvo schvaluje Hřibojedy šesti hlasy schvaluje, aby se v rámci postupné
realizace společných zařízení v KPÚ Hřibojedy bylo pokračováno vybudováním polní
cesty HC3 (od kaštanu u panelky) a vedlejší polní cesty VC16 v Malých Hřibojedech
(přístup na zemědělské pozemky za Krušinovými a Kubincovými). Realizaci
protierozních opatření PEO1b pod Hřibojedským vrchem a PEO14 nad rybníkem
Naděje navazující na protierozní opatření v k. ú. Libotov s lokálním biokoridorem LBK
X zastupitelstvo navrhuje realizovat ve spolupráci s přípravou a výstavbou při KPÚ
Libotov.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje maximální odměnu pro výkon
OLH, činnosti lesního technika a náhrady na dopravní prostředek na částku 8 404,- Kč
s platností od 1. 7. 2018.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje záměr prodeje za podmínky
reciproční koupě pozemku p. č. 1020 (jeho části o výměře cca 5 200 m2 ) v k. ú.
Hřibojedy.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č.
1283 o výměře 970 m2 v k. ú. Hřibojedy a část pozemků a část pozemků parc. č. 28/1
a 1237 v k. ú. Hřibojedy (pod hřištěm) za za podmínky strpění výcviku hasičů a pálení
čarodějnic popř. umístění skladové haly (garáže) na sportovní překážky.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje přijetí dotace
z Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova ve výši 340 000,- Kč a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

Ověřovatelé zápisu:

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

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