ZÁPIS
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 17. PROSINCE 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 7 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: 7

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, ověřovatelé zápisu paní Renata Dlouhá a pan Josef
Červený.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelům nebyly zadány žádné úkoly.
4. Hospodaření obce
Hospodaření obce k 30. 11. 2018
 FIN 8/2018
 Stav pokladní hotovosti

85 168,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 143 976,30 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

2

156 550,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

302 752,55 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

103 674,72 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 077 704,00 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

4 714 965,89 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 4 742 510,19 Kč
Plnění rozpočtu

- 27 544,30

Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 9 z
rozpočtového roku 2018
Rozpočet 2019
Zastupitelstvu obce Hřibojedy byl předložen rozpočet na rok 2019. Rozpočet obce byl v
řádných lhůtách od 26. 11. 2018 vyvěšen na úředních deskách v obci a na veřejné desce
dálkového přístupu na stránkách www.hribojedy.cz. Rozpočet obce na rok 2018 se
schvaluje jako vyrovnaný:
 Příjmy - 4 900 000,00 Kč
 Výdaje - 4 900 000,00 Kč
Závazným ukazatelem jsou jednotlivé paragrafy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný kde na straně příjmů je
4 900 000,00 Kč a straně výdajů 4 900 000,00 Kč. Závazný ukazatelem jsou paragrafy.
Případné přebytky budou použity v následujících letech na případné schodkové rozdíly.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Střednědobý výhled rozpočtu
Byl předložen návrh na střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023. Tento výhled byl
vyvěšen na úředních deskách včetně elektronické a je k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

5. Odpady
Od společnosti Marius Pedersen a.s. byl doručen Dodatek č. 7 ke smlouvě na zajištění svozu
a odstraňování komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek TKO a
dalších služeb v odpadovém hospodářství obce. Poplatek za svoz firma navýšila průměrně o
5,1 %. Recyklační poplatek za likvidaci plastů byl navýšen o 60 %.
Rok 2018
Příjmy v roce 2018
 od občanů za „známky“ 102 915,00 Kč
 od společnosti EkoKom cca 52 000,00 Kč
 od SPÚ za úklid odpadu z Betléma 12 000,00 Kč
Příjmy celkem činní 166 915,00 Kč.
Výdaje v roce 2018
 za odvoz a likvidaci tříděného odpadu 82 500,00 Kč
 za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 87 300,00 Kč
Výdaje celkem v roce 2018 činní 169 800,- Kč + NO (4 369,00 Kč) + VO (7 000,00 Kč).
Rok 2019
Předpoklad po navýšení v roce 2019 společností Marius Pedersen, a.s.
 za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 93 735,00 Kč
 za odvoz a likvidaci tříděného odpadu 81 344,00 Kč
Předpokládané výdaje celkem v roce 2019 činní 175 079,00 Kč + NO a VO.
Návrh na navýšení poplatku pro rok 2019
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 odvoz 26x (14denní) – 2 000,00 Kč
 odvoz 13x (měsíční) – 1 120,00 Kč

Předpokládaný příjem v roce 2019 cca 174 400,00 Kč včetně příspěvku od Ekokomu a SPÚ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu přílohy č. 2 vyhlášky č. 1/2011 o poplatku za
komunální odpad, kterou se navyšuje poplatek za komunální odpad a stanovuje poplatek za
vývoz 1 x 14 dnů tj celkem 26 svozů ve výši 2 000,00 Kč a za vývoz 1 x měsíc, tj. celkem 13
svozů činí ve výši 1 120,00 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

6. Územní plán
Územní plán je dokončen. Během realizace proběhla dvě veřejná projednávání, byly
zapracovány připomínky. Územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje ani
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Je ve shodě se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy ověřuje, že Územní plán Hřibojedy není v rozporu s politikou
územního rozvoje, a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Zastupitelstvo obce Hřibojedy vydává Územní plán Hřibojedy, za použití § 43 odst. 4 a § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

7. Domovní ČOV
Domovní ČOV je ve fázi realizace projektu. Projektant již navštívil všechny zájemce o
domovní ČOV. Domluvil s nimi konkrétní řešení a má vypracovanou celkovou studii. Nyní
pracuje na jednotlivých projektech.
8. Rekonstrukce hřiště
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Výběrové řízení pro nás
vypracovává firma Profesionálové, s.r.o. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO 288
06 123. Možnost přihlášení dodavatelů je do konce února 2019.
Dále přišla nabídka od Společnosti Sella Ústí, s.r.o., která nabízí administraci dotace na
workoutové a parkourové hřiště dle požadavků měst a obcí. Dotace se vztahuje na
komplexní řešení včetně návrhu spodní stavby, certiﬁkované dopadové plochy a
certiﬁkované workoutové konstrukce. Společnost Sella Ústí, s.r.o. zajistí kompletní
projektovou dokumentaci a rozpočet zdarma.
ZO bere informaci na vědomí.
9. DSO Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka se konalo 22. 11. 2018 ve Stanovicích ve Šporkově mlýně.
Ing. Eliášová seznámila starosty s možnostmi dotací z dotačních titulů KHK a MMR.
Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR) je důležitým pilířem
prokazování souladu s GDPR jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem obce je paní Ilona Čepelková Tuto práci bude provádět v rámci dohody o
provedení práce. Měsíční odměna bude činit 600,00 Kč.
ZO bere na vědomí
10.KPÚ v Hřibojedech
Byla započata reklamace - kamenné hrázky v příkopech pod a nad poldrem. Na jaře bude
muset být provedeno znovu osetí travinou. Rybník bude řešen až na jaře a bude v zápise
jako nedokončená reklamace.
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11.Návrh na prodej pozemku
Manželé Kyselovi nabídli obci k prodeji pozemek, který je jejich vlastnictvím. Jedná se o
parc. č. 28 v k. ú. Hvězda o výměře 1 069 m2 – ostatní plocha. Navrhovaná cena pozemku je
30 000,00 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje nákup pozemku parc. č. 28 v k. ú. Hvězda o výměře
1 069 m2 – ostatní plocha za kupní cenu ve výši 30 000,00 Kč.
Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 3

Návrh nebyl schválen

12. Záměr prodeje pozemku 1093/2 v k. ú. Hřibojedy včetně plastiky J. Garinuse
Na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích, § 39 o hospodaření obce, zveřejnila obec
Hřibojedy záměr prodat níže uvedenou pozemkovou parcelu včetně sochy J. Garinuse, která
je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Trutnov.
Pozemková parcela číslo p. p. č. 1093/2 - lesní pozemek podle geometrického plánu č. 18177/2016 vypracovaného firmou Geodezie Dvůr Králové n/L s.r.o. dne 23. 3. 2016 o výměře
3781 m2, včetně sochy sv. Garinuse v k. ú. Hřibojedy zapsaná na listu vlastnictví 10001 pro
obec Hřibojedy. Obec Hřibojedy zveřejnila, vyzvu k uplatnění připomínek k zamýšlenému
převodu vlastnických práv, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne vyvěšení tohoto záměru.
Kupní cena byla stanovena na základě ocenění pozemku č. p. 1093/2 podle znaleckého
posudku číslo 878/21/16 vypracovaného Ing. Lubošem Němečkem ze dne 17. 8. 2016 a
ocenění kamenné sochy Jana Garinuse podle znaleckého posudku č. 98-17-2016
vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016 na 8 010 058,- Kč.
Datovou schránkou byla doručena písemnost, ve které se Ministerstvo kultury vzdává
předkupního práva.
O záměru prodeje výše uvedené nemovité památky včetně pozemku jsme informovali také
kastelána Kuksu pana Bc. Libora Švece, DiS. Doposud jsme žádnou odpověď neobdrželi.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1093/2 včetně sochy J. Garinuse, za
cenu 8 010 058,- Kč. Cena byla stanovena na základě ocenění pozemku č. p. 1093/2 podle
znaleckého posudku č. 878/21/16 vypracovaného Ing. Lubošem Němečkem ze dne 17. 8.
2016 a ocenění kamenné sochy J. Garinuse podle znaleckého posudku č. 98-17-2016
vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

13.Veřejnoprávní smlouva s knihovnou Trutnov
Na Obec byla doručena žádost od Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov o
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v částce 1 000,00 Kč.
Knihy z výměnných fondů cirkulují po smluvně vázaných knihovnách oblasti.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci v částce 1 000,00 Kč pro Městskou knihovnu
s regionálními funkcemi Trutnov na nákup knih do výměnných fondů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

14.Darovací smlouva obec Velichovky
Na obec byla doručena žádost z obce Velichovky o finanční dar v částce 900,00 Kč na
úhradu neinvestičních nákladů spojených se zajištěním školního stravování.
Mateřskou školu ve Velichovkách navštěvovalo v roce 2018 jedno dítě (do 30. 6. 2018).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar v částce 900,00 Kč pro obec Velichovky na
úhradu neinvestičních nákladů spojených se zajištěním školního stravování.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

15.Darovací smlouva s ČCE Diakonie
Na obec byla doručena žádost o finanční dar v částce 8 000,00 Kč pro Diakonii
Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem na krytí provozních nákladů
sociálních služeb v roce 2018. Diakonii ČCE využívalo v roce 2018 pět občanů z obce
Hřibojedy. Jedná se o neziskovou organizaci, která je Královéhradeckým krajem pověřena
k poskytování sociálních služeb pro seniory.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 8 000,00 Kč pro Diakonii ČCE ve Dvoře Králové
nad Labem na krytí provozních nákladů sociálních služeb v roce 2018.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

16.Různé
 seminář o sociálně- právní ochraně dětí, standardy kvality sociálně právní ochrana
dětí, školení 11. 12. Na Faře v Dubenci, projekt znalostního managementu ZO, setkání
starostů obcí ORP s vedením Policie ČR 19. 12. 2018.
 Bylo informováno o činnosti JSDH. Je nutné zakoupit pracovní rukavice, zásahové
přilby, případně i hadice.
 Je nutné proškolit členy jednotky SDH obce a zajistit proškolení strojníka. Budou
osloveni zájemci, kteří by byli ochotni zajistit si v Bílých Poličanech odbornou
způsobilost. ZO navrhlo za získání této odbornosti odměnu ve výši 1 000,00 Kč +
proplacení výdajů.
 Byly rozdány formuláře na lékařské prohlídky pro členy JSDH.
17.Usnesení a závěr
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 17. PROSINCE 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatelku paní Vlastu
Machačovou, ověřovatelé zápisu paní Renatu Dlouhou a pana Josefa Červeného.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje rozpočet na rok 2019 jako
vyrovnaný kde na straně příjmů je 4 900 000,00 Kč a straně výdajů 4 900 000,00 Kč.
Závazný ukazatelem jsou paragrafy. Případné přebytky budou použity v následujících
letech na případné schodkové rozdíly.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2020 – 2023.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje změnu přílohy č. 2 vyhlášky č.
1/2011 o poplatku za komunální odpad, kterou se navyšuje poplatek za komunální
odpad a stanovuje poplatek za vývoz 1 x 14 dnů tj celkem 26 svozů ve výši 2 000,00
Kč a za vývoz 1 x měsíc, tj. celkem 13 svozů činí ve výši 1 120,00 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy ověřuje, že Územní plán Hřibojedy není v rozporu
s politikou územního rozvoje, a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy vydává Územní plán Hřibojedy, za použití § 43 odst. 4 a
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy neschválilo nákup pozemku parc. č. 28 v k. ú. Hvězda.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1093/2
včetně sochy J. Garinuse, za cenu 8 010 058,- Kč. Cena byla stanovena na základě
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ocenění pozemku č. p. 1093/2 podle znaleckého posudku č. 878/21/16
vypracovaného Ing. Lubošem Němečkem ze dne 17. 8. 2016 a ocenění kamenné
sochy J. Garinuse podle znaleckého posudku č. 98-17-2016 vypracovaného Ing.
Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016.
10.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje dotaci v částce 1 000,00 Kč pro
Městskou knihovnu s regionálními funkcemi Trutnov na nákup knih do výměnných
fondů.
11.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar v částce 900,00 Kč
pro obec Velichovky na úhradu neinvestičních nákladů spojených se zajištěním
školního stravování.
12.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar 8 000,00 Kč pro
Diakonii ČCE ve Dvoře Králové nad Labem na krytí provozních nákladů sociálních
služeb v roce 2018.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Renata Dlouhá:.......................Josef Červený:…………………………

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