ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 19. ZÁŘÍ 2018
OD 18:00 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 5 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: 5

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 pan Josef Červený a pan Ilona
Čepelková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Žádné úkoly nebyly zadány.
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

4. Kontrola hospodaření
Hospodaření obce k 31. 8. 2018
 FIN 8/2018
 Stav pokladní hotovosti

97 236,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 435 669,96 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

156 550,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

380 089,10 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

47 624,60 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 111 040,00 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

3 626 951,33 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 3 374 851,54 Kč
Plnění rozpočtu

252 099,79 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 6 a 7
rozpočtového roku 2018.
Dne 19. 9. 2018 proběhl audit – kontrola hospodaření obce s výsledkem - bez výhrad.
5. Územní plán
Dne 8. 8. 2018 byl vyvěšen Návrh Územního plánu Hřibojedy (oznámení o zahájení řízení a
konání opakovaného veřejného projednání). Návrh Územního plánu Hřibojedy byl
projednán s dotčenými orgány a s Krajským úřadem KH kraje ve smyslu § 50 stavebního
zákona a návrh Územního plánu Hřibojedy byl upraven v souladu s jejich stanovisky.
Následně byl návrh Územního plánu Hřibojedy veřejně projednán. V souladu s výsledky
projednání, zejména v souvislosti s jednotlivými rozhodnutími o námitkách, byl návrh
Územního plánu Hřibojedy upraven. Jednalo se o podstatnou úpravu, a proto bylo
přikročeno k opakovanému veřejnému projednání. Opakované veřejné projednání se
konalo dne 19. 9. 2018 od 11:00 hodin na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem.
V souvislosti s opakovaným projednáváním došlo i k navýšení ceny za zpracování Územního
plánu. Zpracovatel Územního plánu Ing. arch. Karel Novotný zaslal Dodatek č. 2 ke smlouvě

3

o dílo pro zpracování Územního plánu Hřibojedy. V článku IV se doplňuje text s cenou
dokumentace za druhé veřejné projednávání v částce 54 450,- Kč včetně DPH.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro zpracování Územního
plánu Hřibojedy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Z důvodu uplatnění námitky při druhém veřejném projednávání ÚP dne 19. 9. 2018, která
po zpracování pořizovatelem Ing. Martinem Rudolfem bude postoupena na příslušné
orgány Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Z důvodu lhůt pro vyjádření příslušných
orgánů může dojít k doručení stanovisek koncem roku 2018 a tyto stanoviska, pokud budou
obsahovat návrhy změn, nebude možné v termínu do 31. 12. 2018 zapracovat do územního
plánu a spolu se lhůtou ke schválení územního plánu Zastupitelstvem obce lze předpokládat
prodloužení nabytí právní moci o cca tři měsíce, tj. do 31. 3. 2019.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu dotace na pořízení
územního plánu Hřibojedy na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Lesy
Dne 24. 8. 2018 bylo provedeno zástupcem Krajského úřadu závěrečné šetření a následně
vydáno rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek
Obecní lesy Hřibojedy s platností od 1/2018 do 12/2027.
7. Dotace Královéhradeckého kraje k obnově hřiště
Z Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkovy ve výši
340 000,- Kč. Dotace bude použita na „Rekonstrukci stávajícího hřiště na multifunkční
využití“. Rozpočtové náklady na realizaci hřiště činní cca 700 000,- Kč.
Výběrové řízení na dodavatele pro nás vypracuje firma Profesionálové a.s. Haškova 1714/3,
PSČ 500 02.
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Návrh na hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje, že výběrové řízení na dodavatele vypracuje firma
Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, PSČ 500 02.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Pronájem pozemků
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2018 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.
Přihlásil se jediný zájemce
, bytem Hřibojed . Souhlasí s podmínkami uvedené
v záměrech. Podmínkou je 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.
Právo užívání i požívání k uvedeným pozemkům, bude za roční úplatu 50,- Kč splatnou při
podpisu smlouvy nebo její prolongací.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí s propachtováním pozemků p. č. 1283 o výměře 970
m2 v k. ú. Hřibojedy a části 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. Dále s roční úplatou 50,- Kč splatnou při podpisu smlouvy panu
Hřibojedy
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Koupě pozemku p. č. 28 v k. ú. Hvězda
Manžele Veronika a Rostislav Kyselovi nabídli k prodeji pozemek p. č. 28, o výměře 1069 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, využití – zeleň - v k. ú. Hvězda za kupní cenu 30 000,- Kč.
Bude rozhodnuto na dalším zastupitelstvu.
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10. Zřízení věcného břemene p. p. č. 166/3 v k. ú. Hřibojedy
Na podatelnu obecního úřadu byl doručen dopis se žádostí o podepsání smlouvy o zřízení
věcného břemene – stavba č. IV-12-2016058/VB/1- Hřibojedy, knn p. č. 166/3 pro RD
Houser. Jedná se o pozemky p. č. 1117, 1128, 1409, 1425 v k. ú. Hřibojedy, které vlastní
obec Hřibojedy. Výše uvedené pozemky jsou dotčeny zemním kabelovým vedením, které je
inženýrskou sítí ve smyslu § 509 zák. 89/2012 Sb. Obsahem věcného břemene je právo
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ. 24729035, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
umístit, provozovat, opravovat udržovat, provádět obnovu, výměnu a modernizaci
inženýrské sítě a povinností obce je výkon těchto práv strpět. Věcné břemeno se sjednává
na dobu neurčitou.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí se zřízením věcného břemene ke stavbě č. IV-122016058/VB/1- Hřibojedy, knn p. č. 166/3 pro RD Houser a opravňuje starostu podpisem
této smlouvy.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

11. Mikroregion Hustířanka
Z jednání zasedání Mikroregionu Hustířanka ze dne 21. 6. 2018 v Lužanech.
 Výbor DSO Hustířanka schválil změnu sídla Mikroregionu Hustířanka na adresu
Obecního úřadu v Dubenci, Dubenec 210, 544 55
 předseda DSO Hustířanka byl pověřen podpisem rámcové smlouvy na svoz
kuchyňských olejů s firmou Trafín Oil.
 paní Ilona Čepelková nastoupila od 1. 7. 2018 na smlouvu jako Metodik DSO
Hustířanka. Její náplní bude provádět činnosti uvedené v projektu ??Zvýšení
profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického
rozvoje a zvýšení kvalifikace zástupců obcí, absolvuje školení na strategické
plánování,
Z jednání zasedání Mikroregionu Hustířanka ze dne 23. 8. 2018.
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 paní Čepelková sdělila, že připravuje každé obci dotazníky potřebné pro
strategické plánování a požádala starosty o spolupráci. Dotazníky budou pro
občany připraveny v tištěné formě při volbách, nebo se budou moci vyplnit
elektronicky.
 Výběr firmy na zpracování Analýzy rizik – byla vybrána firma Ritas.
 o kompletní zpracování Analýzy rizik mají zájem obce Dubenec, Hořenice,
Lanžov, Litíč, Lužany, Račice, Vilantice, Hřibojedy.
 paní Skřipská seznámila starosty s RO č. 4, které řeší přijetí dotace KHK na
Profesionalizaci,
 pan Huňat upozornil starosty, že je potřeba odeslat sdělení na Úřad pro
ochranu osobních údajů kdo vykonává v obci pověřence,
12. Různé, došlá pošta, diskuze
12.1.

Na obecní úřad byla doručena žádost o prostoru pro skatepark.

13. Usnesení a závěr
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 19. ZÁŘÍ 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje ověřovatelé zápisu paní Ilonu
Čepelkovou a pan Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro
zpracování Územního plánu Hřibojedy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje podání žádosti o prodloužení
termínu dotace na pořízení územního plánu Hřibojedy na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje, že výběrové řízení na dodavatele
vypracuje firma Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, PSČ 500 02.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje propachtování pozemků p. č. 1283
o výměře 970 m2 v k. ú. Hřibojedy a části 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. Dále s roční úplatou 50,Kč splatnou při podpisu smlouvy panu
,
Hřibojedy .
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje zřízení věcného břemene ke stavbě
č. IV-12-2016058/VB/1- Hřibojedy, knn p. č. 166/3 pro RD Houser a opravňuje
starostu podpisem této smlouvy.
Zapsala:

Machačová Vlasta:

Ověřovatelé zápisu:

Josef Červený:.......................Ilona Čepelková:………………………

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

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