USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 2. LISTOPADU 2016
1. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje zapisovatelku paní Vlasta Machačovou
a ověřovatele zápisu paní Renatu Dlouhou a pana Jaroslava Voňku.
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje technické změny na pořízení
dopravního automobilu v rámci programu HZS - dotace pro jednotky SDH obcí
pro rok 2017 k projednání na KŘ HZS v Hradci Králové.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje vyčlenění finančních prostředků na
doplatek dopravního automobilu v rámci programu HZS ČR - dotace pro
jednotky SDH obcí pro rok 2017 a úhradu tohoto doplatku jako rozdíl mezi
cenou pořizovací a získanou dotací.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o díl č.
1502/2016 změna termínu provedení díla v termínu do 31. 5. 2017. Dále
opravňuje starostu k podpisu výše uvedeného dodatku.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje sedmi hlasy podání žádosti k
dotačnímu programu vyhlášeného MŽP - Domovní čistírny odpadních vod z
Národního programu Životní prostředí.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje sedmi hlasy cenovou nabídku firmy
REC.ing. s.r.o. na vypracování žádosti a odborného posudku k dotačnímu
programu MŽP - Domovní čistírny odpadních vod ve výši 65 000,- Kč bez DPH a
souhlasí s potvrzením objednávky dle podmínek uvedených v cenové nabídce a
pověřuje starostu k potvrzení objednávky.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje sedmi hlasy zahájení jednání k
případnému odkupu lesního pozemku parc. č. 902, k. ú. Libotov, č. LV 77,
výměra 1530 m2.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje prodloužení lhůty
vyhlášeného záměru prodat soubor nemovitých věcí - sousoší J. Garinus a
související pozemek dle geometrického plánu v k. ú. Hřibojedy k podání
nabídky o 90 dnů.

10.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar ve výši 500,00
Kč pro děti do 15 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy a finanční dar ve výši
500,00 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy. Celková
částka je 32 500,00 Kč
11.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb.
12.Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar v částce
3 800,00 Kč na úhradu neinvestičních nákladů pojených se zajištěním
stravování žáků Mateřské školy Velichovky.
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