ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 25. ČERVENCE 2018
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce
panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 4 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: 4

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 Renata Dlouhá a pan Libor
Machač.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
Pro: 4

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
I.

II.

Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zadat výrobu vyšívané vlajky
a vyšívaného znaku, dále tištěné vlajky k běžnému vyvěšování, firmě ALERION
s.r.o. – splněno.
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 – splněno.

4. Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Cenovou nabídkou na vypracování projekční činnosti na
akci „Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy“ a návrh Smlouvy o dílo – zhotovitel pan
Martin Čapek, Jaroměř. Cena projekční činnosti je dle nabídky 300 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce akceptuje cenu za projekční činnost na akci „Domovní čistírny
odpadních vod Hřibojedy“, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Martinem Čapkem
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu této Smlouvy o dílo.
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Pro: 4

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

5. Koupě pozemku
Bylo navrženo odkoupit od bratrů Charvátových část stavebního pozemku č. st. 28 v k. ú.
Hřibojedy odděleného geometrickým plánem č. 68/2018 ze dne 19. 3. 2018 označeného
jako pozemek p. č. 1437 o výměře 2m2 - druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Hřibojedy za
navrženou cenu 3000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemku st. 28 v k. ú. Hřibojedy odděleného
geometrickým plánem č. 68/2018 ze dne 19. 3. 2018 označeného jako pozemek p. č. 1437 o
výměře 2m2 - druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Hřibojedy za navrženou cenu 3000,- Kč.
Pro: 4

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Různé, došlá pošta
5.1. Nový přístřešek
Přístřešek nad vchodovými dveřmi do Obecního úřadu je v havarijním stavu a hrozí
nebezpečí úrazu. Bude provedena rekonstrukce přístřešku, kterou provede firma
Martin Holeček s.r.o.
5.2. Historická šachta
Byly odkryty propadliště u rybníku v Malých Hřibojedech a byla nalezena historická
šachta hluboká 2,5 m s vydatným průtokem pramenišť nad domky v Malých
Hřibojedech. Dále zde byla doplněna další skruž (stará skruž a mříž byla zakryta
plechem a cca 30 cm vrstvou zeminy. Současně byla upravena plocha pro parkování.
5.3.Úprava pozemků na „3“
Byla provedena úprava na „3“. Za kontejnery byly doplněny panely, které budou
sloužit k uložení trub (dobrých). Rozbité trubky a sloupky budou zlikvidovány a zbylá
zemina bude rozhrnuta.
5.4.Poškození asfaltu na polní cestě HC4
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Poškození asfaltu na polní cestě HC4 společností Karsit Agro, v části sjezdu na louky
bylo řešeno s ředitelem společnosti Ing. Liborem Sedláčkem – slíbil opravu.
5.5.Dohoda s Městskými lesy Jaroměř
Nepořádek (hlína, kůra, větve) na polní cestě HC4, kterou způsobily Městské lesy
Jaroměř, při těžbě dřeva byl uklizen. Zároveň došlo k sepsání dohody mezi obcí
Hřibojedy a Městskými lesy Jaroměř o ukládání kulatiny a pravidla pokojného
využívání obecní majetku.
5.6.Odstávka elektriky
Ve čtvrtek 26. 7. 2018 nepůjde v celé obci elektrický proud. Obecní vodovod (ATS)
bude fungovat na elektrocentrálu – zajistí pan Rejl.
5.7. Kontrola hospodaření
Dne 19. 9. 2018 proběhne částečná kontrola hospodaření obce a dne 13. 2. 2019
závěrečná kontrola hospodaření (audit).
5.8.Připojení altánu na hřišti k elektrické síti
Bude zrealizováno elektrické napojení altánu na hřišti (zásuvka a světlo).
5.9.Oznámení o konání kulturní akce
Na OU došlo oznámení a žádost o stanovisko k záměru konání kulturní akce
pořadatele Braunův Betlém z. s. ve dnech 18. 8. 2018 od 13:00 – 19:30 hod. u
příležitosti k 300. výročí založení pousteven Sv. Antonína a Sv. Pavla. Jedná se o
divadelní představení v Betlémě. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a kladné
stanovisko bude odesláno pořadateli.

7. Usnesení a závěr

4

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 25. ČERVENCE 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje ověřovatele zápisu a
zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje cenu za projekční činnost na akci
„Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy“ a schvaluje čtyřmi hlasy uzavření
Smlouvy o dílo s panem Martinem Čapkem dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu k podpisu této Smlouvy o dílo.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje koupi části pozemku st. 28 v k. ú.
Hřibojedy odděleného geometrickým plánem č. 68/2018 ze dne 19. 3. 2018
označeného jako pozemek p. č. 1437 o výměře 2m2 - druh pozemku ostatní plocha
v k. ú. Hřibojedy za navrženou cenu 3000,- Kč.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Renata Dlouhá:.......................Libor Machač:…………………………

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

