Obec Hřibojedy
Hřibojedy čp. 60, 544 01 Hřibojedy
IČO: 00581011
Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy, které se konalo dne 31. 10. 2018
v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Hřibojedy.
Na veřejném ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo přítomno 7 zastupitelů ze 7
zvolených:








pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
paní Vlasta Machačová
paní Renata Dlouhá
paní Ilona Čepelková
pan Libor Machač
pan Josef Červený
pan Jaroslav Voňka ml.

1. Zahájení
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy podle § 91, odst. 1. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění, jako zasedání veřejné, bylo zahájeno 31. října 2018 v 18.00 hodin předsedajícím a stávajícím
starostou obce panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M.

2. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Hřibojedy
Předsedající v souladu s §69, odst. 2. Zákona č. 128/2000., o obcích v platném znění, konstatoval, že člen
zastupitelstva obce skládá na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení
zúčastní slib tohoto znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, a to pronesením slova „slibuji“
před Zastupitelstvem obce Hřibojedy. Dále každý člen Zastupitelstva obce Hřibojedy potvrdí složení slibu
svým podpisem. Současně upozornil, že odmítnutí slibu člena zastupitelstva obce nebo složení slibu
s výhradou tento mandát podle § 55, odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva
obcí, zaniká ex lege (ze zákona).
Bylo přistoupeno ke složení slibu členů Zastupitelstva obce Hřibojedy pronesením slova „slibuji“:







pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL. M. - „slibuji“
paní Vlasta Machačová - „slibuji“
paní Renata Dlouhá - „slibuji“
paní Ilona Čepelková - „slibuji“
pan Libor Machač - „slibuji“
pan Josef Červený - „slibuji“
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 pan Jaroslav Voňka ml. - „slibuji“
Současně bylo složení slibu stvrzeno podpisem každého zastupitele obce Hřibojedy na předloženou listinu.
Všichni členové zastupitelstva převzali z rukou předsedajícího osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva
obce Hřibojedy.
Předsedající poděkoval přítomným zastupitelům za složení slibu a konstatoval, že v souladu s § 69 dost. 4,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a
v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL. M. navrhl určit zapisovatele paní Vlastu Machačovou a
ověřovatele zápisu pana Libora Machače a pana Jaroslavu Voňku ml. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

4. Schválení programu
Byl předložen následující návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy.
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Zvolení mandátové komise - kontrola osvědčení
6. Volba volební a návrhové komise
7. Volba starosty a volba místostarosty
8. Zřízení výborů zastupitelstva obce Hřibojedy
9. Odměny členů zastupitelstva, místostarostům a starostovi obce
10. Plán na funkční volební období 2018-2022
11. Inventury
12. Finanční dar pro děti a seniory
13. Rozpočtové opatření
14. Rozpočet 2019 a hospodaření obce
15. Různé
16. Usnesení, závěr
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst., 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018; žádný návrh
podán nebyl). Informace podle § 91 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Hřibojedy zveřejněna v souladu se zákonem a současně byla zveřejněna na „elektronické“ úřední desce
www.hribojedy.cz.
Dále bylo konstatováno, že je přítomno 7 nově zvolených zastupitelů a tato ustavující schůze Zastupitelstva
obce Hřibojedy je usnášeníschopná.
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Předsedající pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL. M. se dotázal, zda má někdo jiný návrh nebo návrh směřující
k doplnění programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy?
Žádný jiný či pozměňující návrh nebyl předložen.
Předsedající se se dotázal, kdo je pro schválení programu ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen?
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

5. Zvolení mandátové komise – kontrola osvědčení
Předsedající pověřil mandátovou komisi ve složení:
 předseda Libor Machač
 člen Josef Červený
 členka Vlasta Machačová
k osvědčení shody vydaných osvědčení o zvolení vydaných registračním úřadem s výsledky voleb. Členové
mandátové komise provedli ověření platnosti voleb a kontrolu vydaných osvědčení o zvolení vydaných
registračním úřadem.
Předseda mandátové komise podal zprávu o výsledku kontroly: nebyl zjištěn nesoulad a všechna osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva jsou v pořádku. Přítomní vyjádřili souhlas se zprávou mandátové komise.

6. Volba volební a návrhové komise
Předsedající navrhl zvolit volební a návrhovou komisi.
Bylo navrženo, aby volební a návrhová komise byla ve složení jeden předseda a dva členové.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

o funkce předsedkyně volební a návrhové komise byla navržena paní Renata Dlouhá, do funkcí členů paní
Ilona Čepelková a pan Jaroslav Voňka ml.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Předsedajícím bylo konstatováno, že volební a návrhová komise ve složení předsedkyně paní Renata
Dlouhá a členové paní Ilona Čepelková a pan Josef Červený byla zvolena.

7. Volba starosty a místostarosty
7.1. Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby v souladu s § 103, § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, bylo zvoleno vedení obce ve složení starosta, který nebude pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněn a jeden místostarosta, který nebude pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněn.
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7.2. Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby hlasování o zvolení starosty obce a místostarosty bylo
veřejné a souhlas byl hlasováním vyjádřen zvednutím ruky.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, že bude nejdříve přistoupeno k hlasování o zvolení starosty
obce, dále pak místostarosty.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

7.3. Volby starosty
Volební a návrhovou komisí byli zastupitelé vyzváni, aby předložili své návrhy kandidátů do funkce starosty.
Do funkce starosty obce byl navržen pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. Jiný návrh nebyl předložen. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Navržený s návrhem souhlasí.
Kdo je pro, aby starostou obce Hřibojedy byl zvolen pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. ?
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že starostou obce Hřibojedy byl šesti hlasy zvolen pan Mgr.
Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. Pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. funkci přijal.
7.4. Volby místostarosty
Volební a návrhovou komisí byli zastupitelé vyzváni, aby předložili své návrhy kandidátů do funkce
místostarosty.
Do funkce místostarosty obce dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., který zastupuje starostu v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) byla navržena
paní Vlasta Machačová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo tedy přistoupeno k hlasování. Navržená s návrhem
souhlasí.
Kdo je pro, aby místostarostkou obce Hřibojedy byla zvolena paní Vlasta Machačová?
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že místostarostkou obce Hřibojedy byla šesti hlasy zvolena
paní Vlasta Machačová. Paní Vlasta Machačová funkci přijala.
7.5. Volební a návrhovou komisí bylo osvědčeno, že v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, bylo zvoleno vedení obce ve složení starosta obce Hřibojedy pan Ing. Miloš
Dohnálek, který nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn a místostarostka paní Vlasta
Machačová, která nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněna.
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8. Zřízení výborů Zastupitelstva obce Hřibojedy
8.1. Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby v souladu s § 117 a násl., zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, byly zvoleny výbory Zastupitelstva obce Hřibojedy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby výbory byly tříčlenné ve složení předseda výboru a dva
členové. Současně volební a návrhová komise sdělila, že v souladu s § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, musí být předsedou výboru člen zastupitelstva.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby hlasování o zvolení předsedů a členů bylo veřejné a souhlas
byl v hlasování vyjádřen zvednutím ruky. Dále aby bylo hlasováno nejdříve o počtu výborů, následně o
předsedovi a nakonec o členech, vždy příslušného výboru.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby byly zřízeny následující výbory:





Pro: 7

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Sociálně kulturní výbor
Správa majetku a investic
Výbor pro sport a volný čas
Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

8.2. Volba předsedy a členů finančního výboru
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě finančního výboru. Zastupitelé
předložili své návrhy kandidáta na předsedu finančního výboru.
Do funkce předsedkyně finančního výboru byla navržena paní Ilona Čepelková. Paní Ilona Čepelková
s funkcí předsedkyní finančního výboru souhlasí.
Kdo je pro, aby předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Ilona Čepelková?
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedkyní finančního výboru byla šesti hlasy zvolena
paní Ilona Čepelková. Paní Ilona Čepelková funkci přijala.
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů finančního výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.
Do funkce členů finančního výboru byly navrženy paní Renata Třešňáková a paní Renata Burešová.
Kdo je pro, aby členkami finančního výboru byly zvoleny paní Renata Třešňáková a paní Renata Burešová.
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Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členkami finančního výboru byly sedmi hlasy zvoleny
paní Renata Třešňáková a paní Renata Burešová.
8.3. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě kontrolního výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy na kandidáta předsedy kontrolního výboru.
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen pan Josef Červený. Pan Červený s funkcí předsedy
kontrolního výboru souhlasí.
Kdo je pro, aby předseda kontrolního výboru byl zvolen pan Josef Červený?
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedou kontrolního výboru
zvolen pan Josef Červený. Pan Josef Červený funkci přijal.

byl

šesti

hlasy

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů kontrolního výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.
Do funkce členů kontrolního výboru byli navrženi Ladislav Čepelka a Jan Kubinec.
Kdo je pro, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni Ladislav Čepelka a Jan Kubinec.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členy kontrolního výboru byli sedmi hlasy zvoleni
Ladislav Čepelka a Jan Kubinec.
8.4. Volba předsedy a členů sociálně-kulturního výboru
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě sociálně-kulturního výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidáta na předsedu sociálně-kulturního výboru.
Do funkce předsedkyně sociálně-kulturního výboru byla navržena paní Renata Dlouhá. Paní Renata Dlouhá
s funkcí předsedkyně sociálně-kulturního výboru souhlasí.
Kdo je pro, aby předsedkyní sociálně-kulturního výboru byla zvolena paní Renata Dlouhá
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedkyní sociálně-kulturního výboru byla sedmi hlasy
zvolena paní Renata Dlouhá. Paní Renata Dlouhá funkci přijala.
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů sociálně-kulturního výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.
Do funkce členů sociálně-kulturního výboru byly navrženy paní Eva Hynková a paní Růžena Pekárková.
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Kdo je pro, aby členkami sociálně-kulturního výboru byly zvoleny paní Eva Hynková a paní Růžena
Pekárková.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členkami sociálně-kulturního výboru byly sedmi hlasy
zvoleny paní Eva Hynková a paní Růžena Pekárková
8.5. Volba předsedy a členů výboru pro sport a volný čas
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě výboru pro sport a volný čas.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidáta na předsedu výboru pro sport a volný čas.
Do funkce předsedy výboru pro sport a volný čas byl navržen pan Libor Machač. Pan Libor Machač s funkcí
předsedy výboru pro sport a volný čas souhlasí.
Kdo je pro, aby předsedou výboru pro sport a volný čas byl zvolen pan Libor Machač.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedou výboru pro sport a
hlasy zvolen pan Libor Machač. Pan Libor Machač funkci přijal.

volný čas byl šesti

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů výboru pro sport a volný
čas. Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.
Do funkce členů výboru pro sport a volný čas byli navrženi pan Radek Vaníček a pan Petr Jakl
Kdo je pro, aby členy výboru pro sport a volný čas byli zvoleni pan Radek Vaníček a pan Petr Jakl.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členy výboru pro sport a volný čas byli sedmi hlasy
zvoleni pan Radek Vaníček a pan Petr Jakl.
8.6. Volba předsedy a členů výboru pro správu majetku a investic
Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě výboru správa majetku a investic.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidáta na předsedu výboru správa majetku a investic.
Do funkce předsedy výboru správa majetku a investic byl navržen pan Jaroslav Voňka ml.
Kdo je pro, aby předsedou výboru správa majetku a investic byl zvolen pan Jaroslav Voňka ml. Pan Jaroslav
Voňka ml. s funkcí předsedou výrobu správy majetku a investic souhlasí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedou výboru správa majetku a investic byl šesti
hlasy zvolen pan Jaroslav Voňka ml. Pan Jaroslav Voňka ml. funkci přijal.
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Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů výboru správa majetku a
investic. Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.
Do funkce členů výboru správa majetku a investic byli navrženi pan Jan Dlouhý a pan Lukáš Třešňák.
Kdo je pro, aby členy výboru správa majetku a investic byli zvoleni pan Jan Dlouhý a pan Lukáš Třešňák.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členy výboru správa majetku a investic byli sedmi hlasy
zvoleni pan Jan Dlouhý a pan Lukáš Třešňák.
8.7. Volební a návrhovou komisí bylo osvědčeno, že v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, byly ustanoveny výbory Zastupitelstva obce Hřibojedy, do nichž byli zvoleni
předsedové (předsedkyně) a členové (členky).

9. Odměny členům zastupitelstva, místostarostům a starostovi obce Hřibojedy
9.1. Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č.
318/2017 Sb., byla schválena měsíční odměna pro neuvolněné zastupitele obce Hřibojedy ve výši
1095,00 Kč.
Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu pro neuvolněné zastupitele obce
Hřibojedy bez výkonu funkce předsedů výborů Zastupitelstva obce Hřibojedy ve výší 1095,00 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

9.2. Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č.
318/2017 Sb., byla stanovena měsíční odměna pro neuvolněné zastupitele obce, kteří budou
současně vykonávat funkci předsedů výborů Zastupitelstva obce Hřibojedy ve výši 2 190,00 Kč
s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od 1. 11. 2018. Obsazení zřízených výborů obce (řadovými
členy) bude bez nároku na odměnu.
Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu pro neuvolněné zastupitele obce
Hřibojedy, kteří budou současně vykonávat funkci předsedů výborů Zastupitelstva obce ve výši
8

2 190,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tj.
od 1. 11. 2018. Obsazení zřízených výborů obce řadovými členy bude bez nároku na odměnu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

9.3. Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. byla stanovena odměna za výkon funkce starosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21 899,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce starosty, tj. od 1. 11. 2018.
Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21 899,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce starosty, tj. od 1. 11. 2018.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

9.4. Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. byla stanovena odměna za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 1. 11. 2018.
Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 1. 11. 2018.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Předsedajícím bylo konstatováno, že odměny za výkon funkce člena zastupitelstva, funkce
předsedy a členy výboru, funkce místostarostů a starosty obce Hřibojedy byly schváleny v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
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10.Plán na funkční volební období 2018-2022
10.1.

Příprava kanalizace a ČOV

V současné době probíhá monitorování situace projektantem panem Čapkem, který zrealizuje projektovou
dokumentaci na jednotlivé domovní ČOV, opatří příslušným územním rozhodnutím a povolením a každému
zájemci předá „zamašličkovaný“ projekt se stavebním povolením.
10.2.

Víceúčelová budova obce

Obnova budovy obecního úřadu (bývalé školy) na multifunkční zařízení, ve kterém by byla úřadovna
obecního úřadu, knihovna, místnost infocentra o obci, místnost pro hasiče (klubovna) a v prvním patře sál
je ve fázi projektu.
10.3.

Rozhledna

Ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem připravit záměr rozhledny na hřibojedském vrchu.
10.4.

Komunikace obce

Ve spolupráci s Královéhradeckým krajským úřadem oprava chodníků v majetku kraje a případný převod do
majetku obce.
10.5.

Rekonstrukce sportovního areálu, vybudování skateparku

Rekonstrukce – výměna antukového povrchu na multifunkční plochu. V případě příznivé dotace
vybudování skateparku dle požadavku místních dětí.
10.6.

Spolupráce s Úřadem práce

Na základě stávající spolupráce, bude obec pokračovat na vytváření pracovních příležitostí pro dlouhodobě
nezaměstnané. Vzhledem k budováním nových cest v rámci KPÚ obec získá do vlastnictví další zelené
plochy, které je třeba řádně udržovat. Díky této spolupráci, obec ušetří peníze z rozpočtu, dočasně
poskytne zaměstnání lidem z úřadu práce a zlepší péči o vzhled obce.
10.7.

Kulturní dění obce

Uspořádat více kulturních či sportovních akcí, uspořádat výlet pro občany. Zde bychom rádi uvítali i pomoc
občanů, dobrými nápady a tipy k oživení společenského života v obci.
10.8.

Veřejné osvětlení

Postupná výměna veřejného osvětlení – LED světla.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

11.Inventury
Starosta vydal plán inventur na rok 2018.
Inventarizační komise by řádně proškolena dne 29. 10. 2018.
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Členové inventarizační komise jsou:






předseda Vlasta Machačová
člen Ilona Čepelková
člen Josef Červený
člen Jaroslav Voňka ml.
člen Libor Machač

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

12.Finanční dar pro děti a seniory
Paní Renata Dlouhá seznámila ZO s návrhem na finanční dar pro děti do 15 let a seniory od 70 let, kteří jsou
občany obce Hřibojedy.
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje 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.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

13.Rozpočtová 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 hlasování:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje 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:
 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
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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.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

14.Rozpočet 2019 a hospodaření obce
14.1.

Návrh rozpočtu na rok 2019

V souvislosti s přípravou rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit na rok 2019 starosta vyzval přítomné
zastupitele k vypracování návrhů na rozpočet obce na rok 2019. Veškeré předložené návrhy budou
zapracovány do rozpočtu na rok 2019 a poté bude návrh rozpočtu po dobu 15 dní vyvěšen na úředních
deskách včetně dálkového přístupu. Následně bude návrh rozpočtu obce Hřibojedy na rok 2019 schválen
na příštím jednání zastupitelstva obce Hřibojedy.
14.2.

Pravidla Zastupitelstva obce Hřibojedy č. P 1 / 2017

Zastupitelé podaly návrh na úpravu (doplnění článku III o odstavec č. 4 Pravidel Zastupitelstva obce
Hřibojedy č. P 1 / 2017, která stanovují podmínky pro podávání žádostí o příspěvek na výstavbu domovních
ČOV.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje doplnění Pravidel o poskytnutí příspěvku na Domovní ČOV, které
se ve článku III. doplňují o nový odstavec č. 4 ve znění:
"Žádost o příspěvek můžou dále podat společně vlastníci dvou a více rodinný nebo bytový dům či bytovou
jednotku v územním obvodu obce Hřibojedy v případě, že bude vybudována ČOV pro dva a více rodinných
nebo bytových dům či bytových jednotek. Tyto nemovitosti musí sloužit výhradně pro účely trvalého bydlení.
Výše příspěvku bude stanovena jako částka 45 000,00 Kč pro první rodinný nebo bytový dům či bytovou
jednotku a pro druhý a další rodinný nebo bytový dům či bytovou jednotku bude Příspěvek navýšen o 20 000
Kč za každý druhý a další rodinný nebo bytový dům či bytovou jednotku."
Pro: 7
14.3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Rekonstrukce hřiště

Rekonstrukce hřiště ve víceúčelovém sportovišti je ve fázi zadávacího řízení.
V současné době je sportovní plocha hřiště provedena z antuky, která klade velké nároky na provoz a
údržbu a omezuje rozsah využívání sportoviště. Z tohoto důvodu je navržena rekonstrukce s využitím
moderních a téměř bezúdržbových materiálů. Je navrženo odstranění stávajícího antukového povrchu
včetně podkladních vrstev a betonových obrubníků. Doplní se nové obrubníky, které budou vymezovat
sportoviště o ploše cca 444m2 . Dále bude provedena nová konstrukční vrstva a položen umělý trávník
s lajnováním pro tenis a volejbal. Pro kotvení volejbalových a tenisových sloupků v rámci zpevnění podloží

12

budou připraveny betonové patky s ocelovým pouzdrem, do kterých se sloupky pouze zasunou. V případě,
kdy nebudou používány, se pouzdra zakryjí speciální krytkou.
Celkový rozpočet je cca 720 000,- Kč (dotace od Královéhradeckého kraje je 340 000,- Kč).
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací řízení vypracované firmou Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500
02 Hradec Králové.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

15.Různé
15.1.

Vybudování zpevněné plochy pro sklad

Vybudování zpevněné plochy pro sklad na uskladnění hasičských překážek vedle zeleného zahradního
domku. Sklad bude pořízen z dotace MŠMT, kterou obdrželo SDH Hřibojedy. Zastupitelstvo souhlasí
s vybudováním této plochy na náklady obce.
15.2.

Rozsvícení vánočního stromku

Rozsvícení vánočního stromku se bude konat v sobotu 1. 12. 2018, které bude spojeno s posvěcením
obecní vlajky a znaku.
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16.Usnesení a závěr
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy konaného
dne 31. října 2018.
1. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo program veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce dne 31. 10. 2018.
2. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo zvolení tříčlenné volební a návrhové komise.
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo jmenování členů volební a návrhové komise: předsedkyně
Renata Dlouhá, člen Ilona Čepelková a člen Josef Červený.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo, že výkon funkce starosty bude vykonávat neuvolněný
člen zastupitelstva a dále místostarosta, který také nebude pro výkon své funkce uvolněn.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo, že hlasování o zvolení starosty obce a místostarosty bude
veřejné a souhlas v hlasování vyjádřen zvednutím ruky.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo, že bude nejdříve hlasováno o zvolení starosty obce a poté
hlasování o místostarostovi.
7. Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo starostu obce: Mgr. Ing. Miloše Dohnálka, LL.M.
8. Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo místostarostu obce: Vlastu Machačovou.
9. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo zřízení výborů Zastupitelstva obce v souladu s § 117 a
násl. zákona č. 128/2000 Sb.
10. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo počet tří členů ve zřízených výborech, a to ve složení
předseda výboru a dva členové. Předsedou výboru bude člen zastupitelstva obce.
11. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo, že hlasování o zvolení předsedů a členů výborů bude
veřejné a souhlas bude v hlasování vyjádřen zvednutím ruky. Dále bude hlasováno nejdříve o počtu
výborů, následně o předsedovi a nakonec o členech, vždy příslušného výboru.
12. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo zřízení následujících výborů:






Finanční výbor
Kontrolní výbor
Sociálně kulturní výbor
Správa majetku a investic
Výbor pro sport a volný čas
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13. Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo Ilonu Čepelkovou, předsedkyní finančního výboru.
14. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy zvolilo za členy finančního výboru: Renatu Třešňákovou a Renatu
Burešovou.
15. Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo Josefa Červeného za předsedu kontrolního výboru.
16. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy zvolilo za členy kontrolního výboru: Ladislava Čepelku a Jana
Kubince.
17. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy zvolilo Renatu Dlouhou, předsedkyní sociálně - kulturního výboru.
18. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy zvolilo za členy sociálně – kulturního výboru: Růženu Pekárkovou a
Evu Hynkovou.
19. Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo Libora Machače předsedou výboru pro sport a volný čas.
20. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy zvolilo za členy výboru pro sport a volný čas: Petra Jakla a Radka
Vaníčka.
21. Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo Jaroslava Voňku ml. předsedou výboru správa majetku a
investic.
22. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy zvolilo za členy výboru správa majetku a investic: Jana Dlouhého a
Lukáše Třešňáka.
23. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. odměnu za výkon funkce pro
neuvolněné zastupitele obce Hřibojedy ve výši 1095,00 Kč.
24. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. odměnu pro neuvolněné zastupitele
obce Hřibojedy, kteří budou současně vykonávat funkci předsedů výborů Zastupitelstva obce ve výši
2 190,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tj. od
1. 11. 2018. Obsazení zřízených výborů obce řadovými členy bude bez nároku na odměnu.
25. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. odměnu za výkon funkce starosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21 899,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce starosty, tj. od 1. 11. 2018.
26. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 1. 11. 2018.
15

27. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo finanční dar ve výši 500,00 Kč pro děti do 15 let, které jsou
občany obce Hřibojedy a finanční dar ve výši 500,00 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany
obce Hřibojedy.
28. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje 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.
 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.
29. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje doplnění Pravidel o poskytnutí příspěvku na
domovní ČOV, které se ve článku III. doplňují o nový odstavec č. 4 ve znění:
"Žádost o příspěvek můžou dále podat společně vlastníci dvou a více rodinný nebo bytový dům či
bytovou jednotku v územním obvodu obce Hřibojedy v případě, že bude vybudována ČOV pro dva a
více rodinných nebo bytových dům či bytových jednotek. Tyto nemovitosti musí sloužit výhradně pro
účely trvalého bydlení. Výše příspěvku bude stanovena jako částka 45 000,00 Kč pro první rodinný
nebo bytový dům či bytovou jednotku a pro druhý a další rodinný nebo bytový dům či bytovou
jednotku bude Příspěvek navýšen o 20 000 Kč za každý druhý a další rodinný nebo bytový dům či
bytovou jednotku."
30. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zadávací řízení na akci "Rekonstrukce hřiště ve
víceúčelovém sportovišti" vypracované firmou Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové.

Zapsala: Vlasta Machačová ..................................................

Ověřovatelé zápisu: Libor Machač .................................... Jaroslav Voňka ml. ..............................

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