ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 21. SRPNA 2017
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.
Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:
Program
1. Zahájení ................................................................................................................. 1
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu ........................................................ 2
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ................................................................. 2
4. Hospodaření obce k 31. 7. 2017 ........................................................................... 3
5. Územní plán obce .................................................................................................. 3
6. KPÚ Hřibojedy........................................................................................................ 4
7. Prodej pozemku parc. č. 1126/1 v k. ú. Hřibojedy .................................................. 6
8. Vodovod Hřibojedy ................................................................................................ 7
9. Mikroregion Hustířanka ......................................................................................... 8
10.

Chodníky v obci Hřibojedy .................................................................................. 9

11.

Polní cesta Hřibojedy - Nouzov ........................................................................... 9

12.

Socha Juana Garina s dalšími plastikami a přilehlým pozemkem ........................ 9

13.

Program podpory na pořízení domovních ČOV - Vlasta ................................... 10

14.

SDH Hřibojedy .................................................................................................. 12

15.

Vyhlášená výzva Polyfunkční centra ................................................................. 12
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16.

Lesy .................................................................................................................. 13

17.

Znak a vlajka obce............................................................................................. 13

18.

Harmogram úkolů a lhůt pro volby do PS PČR 2017 .......................................... 14

19.

Různé, došlá pošta ............................................................................................ 15

20.

Usnesení a závěr ............................................................................................... 18

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 byla na funkci zapisovatelky
navržena paní Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu paní Renata Dlouhá a 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
3.1.Oplocení drobné kulturní památky – úkol trvá.
3.2.Zřízení vodovodní přípojky k pozemku p. č. 166/3 v k. ú. Hřibojedy – viz.
bod 8 -vodovod.
3.3.Žádost o umístění dopravního zrcadla – splněno. Na základě žádosti
manželů Suchých jsme v polovině června odeslali na Dopravní inspektorát
Policie ČR žádost o umístění dopravního zrcadla při vjezdu z účelové
komunikace p. č. 1411 (od pana Václava Petery) na komunikaci III.
třídy/2854 u čp 56 (Linhartovi). Tato žádost byla Dopravním
inspektorátem zamítnuta.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
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4. Hospodaření obce k 31. 7. 2017
 FIN 7/2017
1. Stav pokladní hotovosti

37 413,00 Kč

2. Stav běžného účtu u ČNB

1 582 311,57 Kč

3. Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

78 275,00 Kč

4. Stav běžného účtu u KB, a.s.

1 028 269,62 Kč

5. Stav běžného účtu ČS, a.s.

91 908,67 Kč

6. Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 255 506,00,- Kč

Rozpočtové výdaje
Rozpočtové příjmy
Plnění rozpočtu

5 646 154,62 Kč
3 211 163,34 Kč
- 2 434 991,28 Kč

Nejvýraznější změny rozpočtu souvisejí s pořízení majetku obce.
V rámci plnění rozpočtu zbývá dočerpat dotace na nové vozidlo SDH z
Královéhradeckého kraje, dotace GŘ HZS byla již připsána.
 4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu
450 000,00 Kč
 6123 Požární ochrana - Dopravní prostředky
1 441 957,00 Kč
Vodovod bude po kolaudaci přeúčtován do majetku a vyjmut z běžného hospodaření
obce, zbývá dle rozpočtu doplatit 12 099,- Kč. Dotace jsou připsány na účet obce
(náklady 3 207 tis. Kč, dotace 2 400 tis. Kč), bez úvěru.
 6121 Voda - Budovy, haly a stavby
1 799 007,00 Kč
Dotace na pořízení nového územního plán obce Hřibojedy z Královéhradeckého kraje
byla připsána, zbývá dočerpat část z Ministerstva pro MR.
Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 5, 6 z
rozpočtového roku 2017. Změny stavu souvisejí s hospodařením v lesích.
ZO bere uvedená rozpočtová opatření na vědomí.
5. Územní plán obce
V pondělí 29. 6. 2017 proběhla na obecním úřadě Hřibojedy veřejnoprávní kontrola
z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně dotace na pořízení územního plánu.
3

Kontrolu vykonali zástupci z MMR Ing. Vladimír Voldřich, Ing. Filip Novosád a Ing.
Ilona Kunešová. Kontrola byla zaměřená na dodržování závazně stanovených
parametrů a podmínek čerpání výdajů státního rozpočtu podle Rozhodnutí o účasti
státního rozpočtu na financování akce Územní plán Hřibojedy na základě dotačního
programu MMR „Podpora územně plánovacích činností obcí. Závěr zněl, že akce
Územní plán Hřibojedy probíhá v souladu s platným Rozhodnutím o poskytnutí
dotace a nebylo ujištěno porušení podmínek programu.
Je dokončeno společné projednávání návrhu územního plánu Hřibojedy dotčenými
orgány a přípravu tzv. Veřejného projednávání za účasti dotčených vlastníků
nemovitostí obce Hřibojedy. Oznámení veřejného projednávání návrhu územního
plánu obce Hřibojedy bylo vyvěšeno na úřední desce (včetně elektronické) dne 14. 8.
2017. Veřejné projednávání se bude konat 18. 9. 2017 od 10:00 do 12:00 v
malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. V případě
zájmu je možné do návrhu územního plánu nahlédnout v době úředních hodin na OÚ
Hřibojedy.
Nejpozději do 7 dnů (tj. do 27. 9. 2017) ode dne veřejného projednání může každý
uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou podat námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky se uplatňují písemnou
formou na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a
územního plánování, náměstí T. G. M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
Ve stejné lhůtě dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní
stanoviska.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
6. KPÚ Hřibojedy
KPÚ Hřibojedy - HC2, VC23, PEO
Dne 10. 8. 2017 proběhl kontrolní den před předáním stavby HC2, VC23, PEO.
 Požadavek zastupitelů obce na min. úpravu hromady ornice - bylo provedeno
mírnější svahování tak, aby bylo možné kupu udržovat bylo provedeno.
 Bylo odtěženo bahno z rybníku v Hřibojedech.
 Požadavek zastupitelů obce na předání silničního propustku pod silnicí III. tř.
2856 přímo Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace.
Podle vyjádření zástupců SPÚ MZe pobočky v Trutnově tento prý nelze takto
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přímo realizovat, je nutné předat celé dílo obci Hřibojedy a pak předat org. KHK
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská
59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, identifikační číslo: 70947996, která má v
činnosti mj. správu majetku kraje za účelem zajištění vlastnických práv kraje k
silnicím II. a III. třídy, včetně všech součástí a příslušenství, k silničním a
silničním pomocným pozemkům a k pozemkům Královéhradeckého kraje, které
jsou touto zřizovací listinou organizaci vymezeny, vedení majetkové evidence
silnic včetně jejich součástí, mostů, silničního příslušenství a pozemků apod.
Při realizaci nového trubního propustku pod komunikací III. třídy č. 2856 došlo
k prohloubení příkopu z původní hloubky cca 40 cm na 120 – 140 cm. Uvedené křížení
je v nepřehledné zatáčce a již v minulosti několikrát došlo k vyjetí vozidla mimo
komunikaci. Výstavbou nového betonového propustku, betonových čel a příkopů
z části zpevněných kameny může při případné vyjetí vozidla mimo komunikaci dojít
nejet k materiálním škodám, ale také ke zranění osob (ČSN 73 6201).
Následné převzetí propustku od obce Hřibojedy zpět organizaci KHK - Správa silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70947996, je podmíněno
bezpečnostním prvkem zábradlím nebo svodidly, protože nově vybudované odtoky
jsou v hloubce 132 cm od vrchní hrany čela a cca 1,5 m od povrchu komunikace. Na
výše uvedené upozorňuje zástupce obce zhotoviteli, projektanta i investora od dubna
2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změnu PD a stavby před jejím
dokončením, a to osazení bezpečnostního prvku (zábradlí nebo svodidla) u propustku
pod komunikací III. třídy č. 2856 v blízkosti obecních komunikací VC20 a HC2 (lokalita
U křížku). Bez osazeného bezpečnostního prvku obec Hřibojedy tuto část stavby
nepřevezme. Současně doporučuje zvýšení čel dle projektové dokumentace.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Předání dokončené stavby Poldru PEO4 a polních cest HC2 a VC23 je plánováno v
pátek dne 25. srpna 2017.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
KPÚ Hřibojedy - HC6 do Končin
Je dokončeno asfaltování cesty HC6 Hřibojedy a HC2 Dubenec (Klazarka - Končiny Dubenec) a stavba je tak fázi, kdy jsou zhotoveny asfaltové konstrukční vrstvy,
provádí se zpevněné krajnice s ohumusováním a dokončují kamenné záhozy a dlažby.
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Zhotovitel provedl statické zátěžové zkoušky dle ČSN 72 1006 – příloha A na
konstrukční nestmelené vrstvě a předal protokoly č. JL17-956 JL17-957 , JL17-958 ,
JL17-959 o těchto zkouškách. Naměřené hodnoty jsou v souladu s PD.
Zhotovitel dojedná urovnání a popřípadě odvoz přebytečné zeminy uložené na
dočasné deponií na pravé straně rybníka na pozemcích vlastníků manželů Řípových a
obce Hřibojedy.
Pěkné provedení stavby, jen pod Voženílkovou roklí je hodně šikmý ocelový žlab pro
odtok vody. Další je pod hrází rybníku Naděje.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
7. Prodej pozemku parc. č. 1126/1 v k. ú. Hřibojedy
Zastupitelstvo obce schválilo na jednání dne 24. 4. 2017 záměr prodeje pozemku
1126/1 ve vlastnictví obce. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úředních deskách
obce včetně desky elektronické od 1. 8. 2017 a sejmut 18. 7. 2017 Přihlásili se jako
jeden společný zájemce pan Luboš Novák, Vlčkovice v Podkrkonoší 66, 544 01 a
slečna Mgr. Veronika Dubická, Hradecká 85, 551 01 Jaroměř. S podmínkami prodeje
souhlasí.
 cena pozemku 95,00Kč /m2 – cena bude zahrnovat geometrické zaměření
pozemku, oddělení od pole mělkým příkopem dle nového územního plánu,
výstavbu nájezdu přes příkop a elektrickou přípojku
 Kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem
 pozemek je určený pro umístění veřejné prospěšné stavby. Pokud by nebyl,
využit na výše uvedené bude nabyvatel povinen do 90 dnů od nabytí právní
moci rozhodnutí o umístění stavby převést zpět na obec
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. p. 1126/1 v k. ú. Hřibojedy za cenu
245 765,00 Kč a podmínek uvedených v záměru č.j. Zá/0005/2017/Dlou panu Luboši
Novákovi, bytem Vlčkovice v Podkrkonoší 66, 544 01 a slečně Mgr. Veronice Dubické,
bytem Hradecká 85, 551 01 Jaroměř.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

V souvislosti s prodejem obou pozemků parc. č. 1126/1 a 1126/2 bude od středy 23.
8. 2017 do čtvrtka 24. 8. 2017 provedeny vodovodní přípojka se zakončením do
vodoměrné šachty a následující týden mostek o šířce 7 m se zábradlím a rozšířeným
nájezdem na oba pozemky. Dnes byl dokončen mělký příkop k ochraně prodávaných
pozemků před spadovou vodou z přilehlých pozemků.
6

8. Vodovod Hřibojedy
Zástupce firmy STAVOKA Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119
DIČ: CZ 25275119, pan Ing. Jiří Nosek nás požádal o dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
1502/2016 ze dne 15. 6. 2016 ohledně prodloužení termínu předání akce "Dostavba
vodovodu Hřibojedy" do termínu 30. 10. 2017, a to z důvodu nejistého termínu
připojení ATS na dostavbě č. 3 ČEZ Distribuce. Stavba jako taková je dokončena,
proběhly všechny tlakové zkoušky, vypořádání s třetími stranami (SS KHK, Povodí
Labe), provozovatel Vodohospodářské služby Lánov dokončuje přebírku a
zprovoznění vodovodních řadů a je dokompletována složka dokladů k předání a
kolaudaci stavby. Takže zbývá prakticky revize a odzkoušení ATS fa VODA. CZ po
osazení elektroměru fa ČEZ Distribuce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1502/2016 ze dne 15.
6. 2016 ohledně prodloužení termínu předání akce „Dostavba vodovodu Hřibojedy"
do termínu 30. 10. 2017.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Firmě STAVOKA Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119
DIČ: CZ 25275119 byla dne 8. 8. 2017 byla odeslána reklamace vadného uzávěru
vodovodní přípojky u čp. 20. Výše uvedený uzávěr vykazoval při používání trhavé
pohyby a v některých případech bylo potřeba krok při otevírání opakovat.
Provozovatelem vodovodu bylo objednáno odkrytí přípojky a byly zjištěny následující
vady:
 nedostatečné osazení zemní soupravy původní firmou, která vodovod
realizovala, zemní souprava byla nedostatečně upevněna závitem na šoupě
vodovodu a používáním byla vysazena – osazení ovládací tyče bylo pouze na
půl závitu a z uvedeného důvodu nebylo možné uzávěr řádně používat,
 nevyhovující zásyp uvedené přípojky, kde kámen tlačil na ovládací tyč
vykazující trhavý pohyb.
Byla přiložena i fotodokumentace.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
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9. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka proběhlo dne 20. 6. 2017 v obci Habřina a zúčastnil
se ho za obec Hřibojedy starosta obce.
 V rámci přípravy na profesionalizaci DSO v rámci 58 Výzvy OPZ byla schválena
příkazní smlouva na dotační poradenství k výše uvedené výzvě se společností
Centrum evropského plánování a.s. (CEP), Evropský dům – Švendova 1282, 500
03 Hradec Králové, IČO: 27529576. Výbor pověřil předsedu DSO podpisem této
smlouvy.
 Žádost o dotaci 58 Výzvy OPZ byla podána dne 15. 6. 2017. V rámci projektu
bude vytvořeno jedno pracovní místo. Náplní tohoto zaměstnance bude
aktualizace strategických dokumentů všech obcí, obsluha mapového podkladu
všech obcí, příprava školení, příprava žádostí, příprava podkladů pro zpravodaj
atd.
 Předseda DSO seznámil starosty se stavem přípravy prvního čísla zpravodaje a
s tím že tiskovina je schválena ministerstvem vnitra. Povinností je odeslat
elektronickou verzi zpravodaje na MN ČR a do 5 knihoven. Všichni starostové
obdrželi od paní Sekyrkové informační email a odpověděli na pár krátkých
otázek. Byly předány čtyři grafické podoby a barevné členění.
 Výbor svazku DSO zplnomocnil paní Mgr. Hanu Vránovou k jednání s firmou
PPS advokáti s.r.o. ohledně zrušení odvodu za porušení rozpočtové kázně a
prominutí sankce projektu Mikroregion Hustířanka – protipovodňová opatření
– studie.
 projektant akce - Doprovodná zeleň mikroregionu Hustířanka paní Ing. Renata
Mlejnková předložila nabídku na provedení kontroly vysezených stromů a keřů.
Po běžné kontrole zjistila pochybení, které by při zjištění kontrolním orgánem
SFŽP mohly vést k pokutě, nebo i k vrácení části dotace. Stromy jsou často
„přiškrceny úvazky“ na velmi málo místech byl proveden rez okrasných a
ovocných stromů. Akce bude nazvána „Doprovodná zeleň DSO Hustířanka –
kontrola 2017“. Cena nabídky je 14.500,- Kč a její součástí bude
 terénní šetření (cca 70 lokalit),
 soupis uhynulých a chybějících dřevin k výměně,
 krátká zpráva ke každé obci
 zákres chybějících, suchých, poškozených dřevin
Termín šetření - konec července 2017.
termín zpracování zprávy do konce srna 2017.
V diskuzi bylo projednáváno:
 Rezignace místostarosty obce Hřibojedy pana Jaroslava Voňky,
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 rekonstrukce vodovodu ve Velichovkách,
 rekordní počet návštěvníků na Dětském dnu v Libotově,
 Ztráta podzemní vody v obci Kuks díky dvěma povoleným vrtům do hloubky
100m.
Další jednání se uskuteční 21. 9. 2017 od 17:00 hodin v obci Hořenice na tvrzi
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
10. Chodníky v obci Hřibojedy
Došlo k zaměření chodníků v Hřibojedech a v Malých Hřibojedech.
V současnosti se zpracovává geometrický plán, který by měl být podkladem pro návrh
smlouvy o převodu vlastnických práv (cca podzim 2017). Návrh musí projít
hlasováním v orgánech kraje a obce (zima 2017 / 2018).
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
11. Polní cesta Hřibojedy - Nouzov
Byl doručen návrh rozpočtu na opravu polní asfaltové cesty z Hřibojed (od požární
nádrže) na křižovatku u Nouzova.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu polní asfaltové cesty podle předloženého
rozpočtu firmou COLAS a.s. ve výši 116 842,- Kč bez DPH, násl. položek (bez DPH):
 frézování napojení a frézování výtluků
10 000,- Kč
 oprava výtluků asfaltovou směsí
14 412,- Kč
 živičný postřik, zalití dilatačních spár a očištění povrchu
10 530,- Kč
 asfaltová povrch tl. 5 cm, šířka cca 3 m, celkem 315 m2
81 900,- Kč
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

12. Socha Juana Garina s dalšími plastikami a přilehlým pozemkem
Na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích, § 39 o hospodaření obce, zveřejnila obec
Hřibojedy záměr prodat níže uvedenou pozemkovou parcelu včetně sochy J.
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Garinuse, která je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov konkrétnímu zájemci Českému státu.
Pozemková parcela číslo p. p. č. 1093/2 - lesní pozemek podle geometrického plánu
č. 181-77/2016 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 60 dnů ode dne
vyvěšení tohoto záměru.
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Hřibojedy na veřejném zasedání dne
24. 8. 2016 usnesením číslo 6.
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. 9817-2016 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy 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. S termínem podání nabídek ode dne vyvěšení záměru do 30. listopadu
2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

13. Program podpory na pořízení domovních ČOV
Byla podána informace občanům o možnosti čerpat finanční příspěvek na pořízení
domovní ČOV formou dopisu. Do dnešního dne se přihlásilo 10 vlastníků. ZO navrhuje
prodloužit termín pro podání žádosti o vypracování PD na pořízení ČOV
prostřednictvím obce do 30. 9. 2017. Rozeslat informaci formou SMS infokanál +
uveřejnit na stránkách obce + FB.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení lhůty podání žádosti o vypracování PD
prostřednictvím obce do 30. 9. 2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Dle dostupných informací z MÚ ve Dvoře Králové nad Labem je legalizace domovních
ČOV ve dvou rovinách:
Na základě vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení k vypouštění
odpadních vod" nebo se postupuje jednodušším způsobem, tzv. na "Ohlášení" (u
certifikovaných čistíren, označovaných CE). Hlavní rozdíly mezi oběma způsoby jsou
následující:
 Povolení k vypouštění odpadních vod
 Vyžaduje odběr vzorků akreditovanou laboratoří, obvykle 2x ročně.
 Vydává se na omezenou dobu, nejčastěji na 10 let.
 Ohlášení
 ČOV musí být certifikována a označována značkou shody CE.
 Jedenkrát za dva roky je nutná kontrola technického komisaře.
 Není nutné odebírat vzorky odpadní vody.
 Vydává se na neomezenou dobu.
Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016
Sb., zatímco vypouštění odpadních vod do vod povrchových upravuje NV č. 401/2015
Sb.
Na základě výše uvedeného ZO navrhuje upřesnit čerpání příspěvku na již stávající
ČOV na základě předložení výše uvedených dokladů:
 Kolaudační rozhodnutí (obsahuje povolení k vypouštění odpadních
vod),
 nebo povolení k vypouštění odpadních vod,
 nebo doklad o certifikaci ČOV a potvrzení kontroly ČOV
technickým komisařem ne starší 2 let. Dané upřesnění by
obsahoval dodatek č. 1 k již vydaným a schváleným pravidlům P
1/2017.
Návrh usnesení:
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ZO schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům P 1/2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

14. SDH Hřibojedy
Na konci měsíce června zástupce firmy GAZ AUTO PRAHA s.r.o. pan Michal Hodík
předal obci hasičské auto Gaz Gazterra. Hasičské auto obec zakoupila s přispěním
dotace z dotačního programu GŘHZS (450 tisíc korun). Ještě je požádáno na finanční
prostředky z dotace Královéhradeckého kraje.
15.Vyhlášená výzva Polyfunkční komuntní centra
Na počátku měsíce července vyhlásilo MMR ČR výzvu k získání 90% dotace na
„Polyfunkční komunitní centra“ Výzva je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a
stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního
centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního
komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba,
volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby
a environmentální služby.
Dotace je ve výši 90% pro obce a 95 % pro neziskové organizace a může být v rozmezí
10 – 20 milionů korun.
Jedna z podmínek získání dotace je, aby zde fungovala alespoň jedna z níže
uvedených aktivit:
 Centra denních služeb
 Denní stacionáře
 Nízkoprahová denní centra
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 Odborné sociální poradenství
 Sociálně terapeutické dílny
 Sociální rehabilitace
 Pečovatelská služba
 Osobní asistence
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dále je důležité, aby subjekt, který bude případnou sociální činnost vykonávat, měl
pověření o SOHZ, které vydává krajský úřad nebo MMR.
V současně době máme připravenou studii a je dokončován projekt na přestavbu
obecního úřadu.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotace na rekonstrukci obecního úřadu
z programu MMV ČR „Polyfunkční komunitní centra“.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

16. Lesy
Na OÚ byla doručena nabídka k prodeji lesního pozemku p. č. 1005 v k. ú. Hřibojedy o
výměře 1 080 m2 za celkovou cenu 35 000,00 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi lesního pozemku p. č. 1005 v k. ú. Hřibojedy o
celkové výměře 1080 m2 za cenu 35 000,00 Kč.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Byla podepsána kupní smlouva na p. p. č. 902 – lesní pozemek v k. ú. Libotov
s prodávajícími - panem Ing. Jiřím Černým PhDr. a paní Martou Valešovou a
kupujícím - obcí Hřibojedy.
Po větrné kalamitě se odstraňuje poškozený porost v obecních lesích - o rozsahu
poškození podal informaci Miloš Dohnálek.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
17. Znak a vlajka obce
Na jednání ZO obce byla projednána otázka znaku a vlajky obce Hřibojedy. Oslovili
jsme pana Mgr. Jana Tejkala profesionálního heraldika a vexilologa (v letech 1997 –
2017 je autorem více jak 800 znaků a 800 vlajek pro obce, městyse a města ČR) o
cenovou nabídku.
Pan Mgr. Tejkal by pro nás zpracoval návrh symbolů na základě relevantních
podkladů v několika barevně nebo kompozičně odlišných variantních řešení. Součástí
odborné práce by bylo i formální zajištění schvalovací procedury v podobě
vypracování žádosti do Parlamentu ČR. Výstupem by pak byl schválený znak obce a
schválená vlajka a jejich kresebné vzory ve vektorovém formátu pro další snadnou
aplikaci symbolů.
Cenové nabídky:
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 Osm barevných variant návrhu znaku a vlajky obce s dodáním nejpozději do 30
pracovních dní – 14 990,-Kč
 Pět barevných variant návrhu znaku a vlajky obce s dodáním nejpozději do 40
pracovních dní – 12 990,-Kč
 Tři barevné varianty návrhu znaku a vlajky obce s dodáním nejpozději do 50
pracovních dní – 10 990,-Kč
Ve všech případech se jedná o konečnou částku včetně všech nákladů s prací
spojených.
Cena zahrnuje:
 kresby návrhu znaku a vlajky
 textový komentář k návrhu znaku a vlajky
 vypracování popisů symbolů a vysvětlení užitých figur
 archivní nebo knihovní průzkum podkladů relevantních pro tvorbu znaku,
vlajky
 barevný tisk znaku a vlajky
 počítačové zpracování (ve vektorovém formátu)
 formální zajištění schvalovací procedury (vypracování žádosti s přílohami
k podání do Parlamentu dle metodických pokynů Podvýboru pro heraldiku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Znak a vlajka obce Hřibojedy“
s panem Mgr. Janem Tejkalem (heraldik a vexilolog) za nabídkovou cenu max.
10 990,- Kč.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 1

NÁVRH BYL SCHVÁLE

18. Harmogram úkolů a lhůt pro volby do PS PČR 2017
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Parlamentu České republiky.
Dle ustanovení § 14 písm. c) zákona 247/1995 Sb., o volbě do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky stanovil starosta obce minimální počet členů okrskové
volební komise 6 + zapisovatelka - Renata Dlouhá, nar. 25. 7. 1967 bytem Hřibojedy
6, 544 01 Dvůr Králové n/L. Do 20. 9. 2017 mohou politické strany, hnutí, nebo
koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka do OVK. Před prvním zasedání OVK jmenuje starosta členy OVK na
neobsazená místa.
Je stanoven jeden volební okrsek. Volební místností je zasedací místnosti OÚ
Hřibojedy a bude otevřena 20. 10. 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 21. 10. 2017
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
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Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
19. Různé, došlá pošta
19.1.
Oznámení úrazu - pojistné události na chodníku pozemku parc. č.
1087 - ostatní komunikace v k. ú. Hřibojedy. Pozemek je v majetku
Královéhradeckého kraje.
Při pádu 22. 12. 2016 na uvedeném chodníku si paní Libuše Bůžková způsobila
zlomeniny obou horních končetin a s náhradou bolestného se obrátila na
vlastníka pozemku Královéhradecký kraj. Královéhradecký kraj odpověděl dne
10. 7. 2017, že vlastníkem chodníku Královéhradecký kraj není, že vlastní pouze
uvedený pozemek, který se domnívá, že je samostatnou věcí v právním smyslu a
s odkazem na ustanovení zákona 13/1997 Sb. se domnívá, že vlastníkem
chodníku jako místní komunikace IV. tř. je obec Hřibojedy a nepovažuje tak
chodník za součást tělesa průjezdního úseku silnice.
Obec Hřibojedy kontaktovala zástupkyni pojišťovny, zda by bylo možné vyplatit
bolestné z pojistky obce Hřibojedy. Vzhledem k tomu, že o převod pozemků s
chodníky obec Hřibojedy v současnosti usiluje, ale prozatím k uvedené
komunikaci (pozemek s chodníkem) nenabyla vlastnické právo, pojišťovna tak
bolestné odmítla uhradit.
Pozemek pod chodníkem má parcelní číslo 1087 v katastrální území Hřibojedy je
na číslu LV 70, tj. vlastníka Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2,
50003 Hradec Králové (hospodaření má Správa silnic Královéhradeckého kraje,
Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové). Jedná se o druh pozemku
ostatní plocha - ostatní komunikace v celé jeho šíři.
Je tak otázkou, zda je chodník samostatnou věcí v právním smyslu (pokud
nikoliv, jedná se o úpravu povrchu pozemku) a následně, zda je chodník místní
komunikací (nebo účelovou komunikací) ve smyslu rozhodnutí rozšířeného
senátu Nejvyššího soudu 9 As 15/2012.
Takové pojetí je vyjádřeno např. v rozhodnutí Nejvyššího soudu CR ze dne 10. 7.
2004, sp. zn. 22 Cdo 341/2004, v jehož odůvodnění se výslovně uvádí, že
vlastníkem pozemní komunikace nemůže být osoba odlišná od vlastníka
pozemku, na němž byla komunikace zřízena.
Nejvyšší soud v rozsudku z 31. 1. 2002, sp. zn. 22 C do 52/2002, zaujal právní
názor, že místní a účelové komunikace „představují určitou kvalitu pozemku,
jsou názvy pro druh pozemku a představují určité ztvárnění či zpracování jeho
povrchu. Nemohou tedy být současně pozemkem a současně stavbou ve smyslu
občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které by mohly mít rozdílný právní
režim či osud; nelze je od pozemku oddělovat, např. samostatně (odděleně
jednu od druhé) převádět“. Uvedený právní názor opřel mj. o bod 2 přílohy k
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vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí katastrální zákon, pod kterým jsou
jako druhy pozemku – ostatní plochy uvedeny také ostatní komunikace, které
jsou pak blíže charakterizovány jako místní a účelové komunikace. Z uvedeného
tak vyplývá, že pozemek charakterizovaný jako místní komunikace může mít jen
jednoho vlastníka a že jím nemůže být osoba jiná, která stavební činností pouze
upravila povrch takového pozemku. Jestliže vlastníkem takového pozemku je
fyzická osoba, může se jeho vlastníkem stát obec jen za předpokladu legální
změny vlastnictví, tedy nabytím tohoto pozemku v souladu se zákonem. Pokud
se tak nestalo, pak ani skutečnost, že příslušný pozemek jako místní komunikace
začal sloužit, sloužil či slouží, nemůže znamenat změnu jeho vlastnictví.
Důležitou okolnost také obsahuje rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího
soudu 9 As 15/2012, které je důležité pro okolnost, že před nabytím účinnosti
zákona 13/1997 Sb. neměla obec Hřibojedy vlastnické právo k těmto
chodníkům.
[31] Nové veřejné právo (zákon č. 13/1997 Sb.) nemohlo bez dalšího a
automaticky změnit vlastnicko-právní poměry pozemních komunikací, neboť
by se v řadě případů jednalo o nepřípustné vyvlastnění zákonem bez
odpovídající náhrady. Jestliže pozemní komunikace, jež byly místními
komunikacemi podle zákona č. 135/1961 Sb., nebyly ke dni nabytí účinnosti
zákona č. 13/1997 Sb. ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházely, nemohly
se stát místními komunikacemi podle nové právní úpravy, neboť nesplňovaly
podmínku § 9 odst. 1 věty první in fine zákona č. 13/1997 Sb.
V dopise paní Bůžkové se KHK odkazuje na judikaturu Ústavního soudu III. ÚS
2128/2013, kde usnesení ze dne 20. 5. 2014 ve věci účelové komunikace a
vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní využívání pozemků pod
účelovou komunikací v jejich vlastnictví. Stížnost byla podána právě s ohledem
na rozdílné výklady senátů NSS či NS. Usnesení ÚS pouze za určitých podmínek
připouští oddělené vlastnictví, nikoliv ho jednoznačně definuje.
Hlavním motivem ústavní stížnosti je rozpor v judikatuře Nejvyššího soudu v
tom, zda účelové komunikace mohou být současně pozemkem a současně
stavbou ve smyslu občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které mohou mít
rozdílný právní režim. Po prozkoumání rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
Ústavní soud shledal, že je skutečně možné nalézt dvě odlišná stanoviska k
právnímu režimu účelových komunikací. Obě dvě jsou rovnoměrně zastoupena
v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu a nelze říci, že jedno z nich převážilo, a to
vždy s ohledem na podmínky případu, o němž se rozhoduje. Oba dva názory se
současně odvolávají na rozsudek velkého senátu občanskoprávního kolegia
Nejvyššího soudu ze dne 11. října 2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2005, uveřejněný
pod číslem 76/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Z něj vyplývá, že
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za určitých podmínek může být místní komunikace samostatnou věcí v
občanskoprávním smyslu. Z toho pak skutečně může plynout jak vyloučení
takové možnosti pro účelové komunikace, což lze například podložit
interpretačním postupem eiusdem generis, neboť účelová komunikace se
skutečně kvalitativně liší od ostatních tří kategorií komunikací. Lze však dospět
také k závěru, že je přípustné analogické rozšíření této úpravy i na ně, což může
být podloženo obsahem, kterému se věnuje v některých rozhodnutích
Nejvyšším soudem zmiňovaný § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") , tj. vyvlastnění.
Ještě zajímavé vyjádření kanceláře Veřejného ochránce práv (Autor: Mgr. David
Slováček, právník Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 27. 3. 2015)
Ustanovení § 9 odst. 1 stanoví: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát.
Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a
vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace
nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.“
Dle rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu je třeba toto ustanovení
chápat především jako pokyn zákonodárce veřejné správě na úseku pozemních
komunikací, aby usilovala o dosažení zákonem žádaného stavu, tedy toho, aby
se vlastníkem pozemních komunikací příslušné kategorie staly subjekty, které
stanoví zákon. K tomu je potřeba nejdříve dospět, např. přechodem
vlastnických práv k pozemkům pod chodníky v obci. Smyslem a účelem § 9
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích rozdělit v budoucnu jednotlivé
kategorie komunikací mezi jednotlivé skupiny vlastníků a ničeho to nevypovídá o
věcně právní povaze pozemních komunikací. Jedinou výjimku tvoří § 17 odst. 2,
který výslovně počítá s možností, že existuje osoba vlastníka stavby komunikace
odlišná od osoby vlastníka pozemku pod stavbou.
Přes výše uvedené informace a právního náhledu starosty, ZO navrhuje požádat
Českou pojišťovnu o výplatu plnění – náhrada bolestného za úraz p. Bůžkové
z pojistné smlouvy s obcí.
19.2.
Byla podána informace o termínu zahájení opravy silnice na Žireč.
Předpokládá se zahájení prací 16. 9. 2017 (sobota). Jedná se o rekonstrukci
nového asfaltového povrchu. Předmětem jednání je částečná oprava komunikace od
křižovatky směrem na Libotov.
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20.Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 21. SRPNA 2017
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje program zasedání
Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje ověřovatelé zápisu paní
Renatu Dlouhou a pan Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu
Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi schvaluje podání žádosti o změnu PD a
stavby před jejím dokončením, a to osazení bezpečnostního prvku (zábradlí
nebo svodidla) u propustku pod komunikací III. třídy č. 2856 v blízkosti
obecních komunikací VC20 a HC2 (lokalita U křížku). Bez osazeného
bezpečnostního prvku obec Hřibojedy tuto část stavby nepřevezme. Současně
doporučuje zvýšení čel dle projektové dokumentace.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku č. p.
1126/1 v k. ú. Hřibojedy za cenu 245 765,00 Kč a podmínek uvedených
v záměru č.j. Zá/0005/2017/Dlou panu Luboši Novákovi, bytem Vlčkovice
v Podkrkonoší 66, 544 01 a slečně Mgr. Veronice Dubické, bytem Hradecká 85,
551 01 Jaroměř.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o
dílo č. 1502/2016 ze dne 15. 6. 2016 ohledně prodloužení termínu předání
akce „Dostavba vodovodu Hřibojedy" do termínu 30. 10. 2017.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje opravu polní asfaltové
cesty podle předloženého rozpočtu firmou COLAS a.s. ve výši 116 842,- Kč bez
DPH, násl. položek (bez DPH):
 frézování napojení a frézování výtluků
10 000,- Kč
 oprava výtluků asfaltovou směsí
14 412,- Kč
 živičný postřik, zalití dilatačních spár a očištění povrchu
10 530,- Kč
 asfaltová povrch tl. 5 cm, šířka cca 3 m, celkem 315 m2
81 900,- Kč
7. 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 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
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vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016. S termínem
podání nabídek ode dne vyvěšení záměru do 30. listopadu 2017.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje prodloužení lhůty podání
žádosti o vypracování PD prostřednictvím obce do 30. 9. 2017.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje dodatek č. 1 k Pravidlům P
1/2017.
10.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání dotace na
rekonstrukci obecního úřadu z programu MMV ČR „Polyfunkční komunitní
centra“.
11.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje koupi lesního pozemku p.
č. 1005 v k. ú. Hřibojedy o celkové výměře 1080 m2 za cenu 35 000,00 Kč.
12.Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uzavření smlouvy o dílo
„Znak a vlajka obce Hřibojedy“ s panem Mgr. Janem Tejkalem (heraldik a
vexilolog) za nabídkovou cenu 10 990,- Kč.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Renata Dlouhá:

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

Josef Červený:

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

Starosta obce:

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
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