ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016
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 Ing. Milošem Dohnálkem.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 7 ze 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
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Hospodaření obce v roce 2015
5. OOP – územní plán obce Hřibojedy
6. ČOV, kanalizace a dostavba vodovodu
7. Mikroregion Hustířanka
8. Inventury
9. Odpady
10.Prodej pozemků parc. č. 1122 a 1124 v k. ú Hřibojedy
11.Smlouva o vedení účetnictví
12.Došlá pošta, připomínky občanů, diskuze
13.Usnesení a závěr
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh nebo návrh směřující k doplnění programu
zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy?
Žádný jiný či pozměňující návrh nebyl předložen.
Starosta obce se dotázal, kdo je pro schválení programu zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen?
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO
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2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Předsedajícím panem Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Vlasta
Machačová, ověřovateli zápisu pan Josef Červený a pan Jaroslav Voňka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku
tak, jak byli navrženi.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Na jednání ZO dne 14. 12. 2015 nebyly zadány žádné úkoly.
4. Hospodaření obce v roce 2015
ZO byly předloženy následující dokumenty, sestavené k 31. 12. 2015.
 FIN 12/2015
 Stav pokladní hotovosti

12 682,- Kč

 stav běžného účtu u ČNB

3 623 280,20 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

358 029,79 Kč

 Stav běžného účtu ČS

85 382,32 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

- 1 466 624,- Kč

Rozpočtové výdaje (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)

7 092 281, 96 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

8 424 973, 39 Kč

Plnění rozpočtu

1 332 691, 43 Kč

Příjmy po vybraných kapitolách:
Přijaté dotace na pořízení majetku a dotace ÚP(4xxx):

2 808 747,46 Kč

(technika - BRKO, dopravní značení , ozelenění, Braunův Betlém, dětské hřiště)
Prodej majetku (pozemků - 3xxx)):

1 880 000,00 Kč

Běžné příjmy (1xxx, 2xxx):

3 736 225,93 Kč
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Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

8 424 973, 39 Kč

Výdaje po vybraných kapitolách:
Pořízení DHM (6122, 6123):

2 258 871,15 Kč

Mzdové a osobní náklady - zaměstnanci (ÚP):

854 059,10 Kč

Spolufinancování pořízení DHM (dotace):

304 182,79 Kč

Běžné výdaje:

3 675 168,92 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům):

7 092 281, 96 Kč

Plnění rozpočtu (běžného hospodaření):

61 057,01 Kč

Plnění rozpočtu (celkem):

1 332 691, 43 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 8 a 9 z
rozpočtového roku 2015. Změny stavu jsou způsobeny převážně mzdovými náklady na
pracovníky vykonávající VPP a přijatou dotací od Úřadu práce, dále souvisejí s hospodařením v
lesích. ZO bere uvedená rozpočtová opatření na vědomí.
5. OOP – územní plán obce Hřibojedy
Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 135/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlásila
výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z
programu Podpora územně plánovacích činností obcí, podprogramu Podpora územně
plánovacích dokumentací obcí - dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 15.
1. 2016.
Výzva na dotační titul územní plán je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou
působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořizují územní plán a jsou příjemcem dotace
na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z
Programu rozvoje venkova (PRV).
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání na žádosti o poskytnutí dotace na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora územně plánovacích činností obcí,
podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační titul Územní plán.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6. ČOV, kanalizace a dostavba vodovodu
Na jednání 14. 12. 2015 byly zastupitelům předloženy výsledky výběrového řízení Kanalizace a
ČOV Hřibojedy a Dostavba vodovodu Hřibojedy, které se konalo 7. 12. 2015.
Bylo hodnoceno šest nabídek. Všechny doručené nabídky splnily formální náležitosti
Jméno / název spol.
VCES, a.s., Praha 9
GASCO s.r.o., Pardubice
SYNER VHS VYSOČINA a.s.
VPK SUCHÝ s.r.o., Zásmuky
KVIS a.s., Pardubice
STAVOKA KOSICE a.s.

Cena bez DPH
30 172 236,49
28 046 547,52
27 380 000,00
25 172 573,34
25 117 730,00
21 493 280,40

Cena s DPH
36 508 405,33 936 321,33 129 800,30 458 813,30 392 453,26 006 869,-

Výběrová komise v souladu s ustanovením zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením §
81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách doporučila jako nejvhodnějšího uchazeče
firmu - Stavoka Kosice a.s. IČ: 25275119, se sídlem Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.

 Dne 11. ledna 2016 bylo datovou schránkou doručeno z Městského úřadu Jaroměř
oznámení o zahájení vodoprávního – stavebního řízení, které se týká povolení k odběru
podzemních vod z vrtu MS -10C/1 (Velichovky) a zároveň povolení stavby „ Opatření na
úpravně vody Velichovky“. Řízení bylo zahájeno na základě podané žádosti obce
Velichovky zastoupené firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Stavba řeší výstavbu nového vodního zdroje v místě realizovaného průzkumného vrtu,
který nahradí stávající nevyhovující vodní zdroj. Součástí stavby je doplnění technologie
stávající úpravy vody. Nový vodní zdroj bude zásobovat vodovod pro veřejnou potřebu
v obci Velichovky, Hustířany, Rožnov, Neznášov, Habřina, Litíč, Hřibojedy a Libotov.
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7. Mikroregion Hustířanka
Dne 17. 12. 2015 proběhlo zasedaní výboru svazku Mikroregionu Hustířanka.
Na programu jednání bylo:
 Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras. Do konce ledna 2016 je potřeba
doplatit částky. Účetní zašle požadavky do 15. 1. 2016.
 Dalším ukončeným projektem je Dopravní značení
 Převedení majetku do vlastnictví obcí. Jedná o mapy a stojany.
 Bylo schváleno rozpočtové opatření č 4/2015.
 Bylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2016. Provizorium platí do doby, než
bude schválen rozpočet Mikroregionu na rok 2016.
 Byla jmenována inventarizační komise ve složení Josef Karel, Petr Jirásek, Josef Jelínek.
 Byly stanoveny členské příspěvky na rok 2016. Každá obec do konce března 2016 uhradí
jednotnou částku 15 000,- Kč.
 Bylo schváleno pravidelné setkávání výboru svazku, a to každý 3 čtvrtek v měsíci. Místa
setkání se budou střídat podle abecedy. První setkání se uskuteční 21. 1. 2016
v Dubenci.
8. Inventury
Inventurní komise ve složení - předseda Vlasta Machačová a členové Jaroslav Voňka, Ilona
Čepelková, Josef Červený, Libor Machač provede fyzickou i dokladovou inventuru majetku
obce po doložení úplných inventarizační seznamů od účetní obce do 20. 1. 2016.
9. Odpady
Poslední navýšení poplatků za svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu byl v roce
2011. V polovině loňského roku přibyl i svoz a likvidace drobného kovového odpadu a
bioodpadu. Byl podán návrh na změnu vyhlášky č. 1/2011, přílohy č. 2 - zvýšení poplatku za
komunální odpad o 155,- Kč. Cena poplatku by na rok 2016 byla 1890,- Kč a 1100,- Kč. K
většímu tříděním odpadu dochází k menšímu vývozu komunálního odpadu a tím je možné
snížit frekvenci vývozu popelnic.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce 7 hlasy schvaluje změnu přílohy č. 2 vyhlášky č. 1/2011 o poplatku za
komunální odpad, kterou se navyšuje poplatek za komunální odpad o 155 Kč, tj. za vývoz 1 x
14 dnů tj celkem 26 svozů činí poplatek 1890 Kč a za vývoz 1 x měsíc, tj. celkem 13 svozů činí
poplatek za komunální odpad 1100 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

10. Prodej pozemků parc. č. 1122 a 1124 v k. ú Hřibojedy
Na základě dvou doručených žádostí o prodej pozemků p. p. č. 1124 a 1122 v k. ú. Hřibojedy.
Starosta obce předložil návrh záměrů prodeje výše uvedených parcel konkrétním zájemcům, a
to z následujících důvodů:
 Oba zájemci mají uvedené pozemky v nájmu, respektive pachtu, a jsou využívány jako
záhumenka k bytovým jednotkám ve více podlažním domě (bytovka).
 Při výstavbě bytovky byly tyto pozemky vyčleněny k budoucímu využívání vlastníků
bytových jednotek tak, aby ve vesnickém prostředí mohli pěstovat zeleninu na
zahrádce, jako ostatní vlastníci rodinných domků. Je tedy účelné vyjít vstříc obyvatelům
naší obce – vlastníkům bytových jednotek k tradičnímu životu na vesnici.
 Již při budování bytovky bylo přislíbeno jako právo věcné (vztahující se k vlastnictví
bytové jednotky) těmto vlastníkům možnost budoucího odkoupení zahrádky, ale
změnou režimu (MNV, obecní úřad) k tomuto přechodu vlastnických práv nedošlo.
 Oba žadatelé shodně prohlásili, že budou akceptovat obvyklou cenu stanovenou podle
znaleckých posudků ke dni rozhodnutí ZO o prodeji, nikoliv cenu v minulém období.
Parcela č. 1124 v k. ú. Hřibojedy o výměře 677 m2 dle znaleckého posudku č. 2292 -56-2015 je
kupní cena 43 820,- Kč.
Parcela č. 1122 v k. ú. Hřibojedy o výměře 989 m2 dle znaleckého posudku č. 2309-73-2015 je
kupní cena 64 980,- Kč. Záměry prodeje pozemků p. p. č. 1124 a 1122 v k. ú. Hřibojedy byly
v řádných lhůtách vyvěšeny dne 2. 12. 2015 a sejmuty dne 8. 1. 2016.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku č. 1124 v k. ú. Hřibojedy o výměře
677 m2 manželům Karle a Radkovi Vaníčkovým bytem Hřibojedy 14.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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SCHVÁLENO

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku č. 1122 v k.ú. Hřibojedy o výměře
989 m2 paní Marcele Jeriové, bytem Hřibojedy 14.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

11. Smlouva o vedení účetnictví
Od ledna 2016 je uzavřena smlouva o dílo na vedení účetnictví. Zhotovitelem je paní Dagmar
Míková. Předmětem smlouvy bude zpracování podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 383/209 Sb., č. 410/2009 Sb., č. 323/2002 Sb., vše v platném
znění a ČÚS a periodickým prováděním měsíčních účetních závěrek (zpracováním rozvahy,
výkazů zisků a ztrát, výkazů FIN 2-12, přílohy k účetní závěrce), měsíční zpracování mzdové a
personální agendy, organizace účetnictví, zastupování před úřady v případě dohody. Podrobný
rozpis je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Je k nahlédnutí
v úředních hodinách na obecním úřadě Hřibojedy.
Dosavadní odměna účetního na základě dohody o provedení práce byla 8000,- Kč čistého +
odvody. Super hrubá mzda činila 9 425,- Kč.
Cena dle smlouvy o dílo za zpracování účetní agendy je navržena měsíční částkou 8000,- Kč a
za zpracování mzdové a personální agendy měsíční částkou 2500,- Kč. Z těchto částek se již
nebudou platit žádné odvody.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje Smlouvu o dílo za zpracování účetní, mzdové a
personální agendy s paní Dagmar Mikovou na částku 10 500 Kč / měsíčně.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

12. Došlá pošta, připomínky občanů, diskuze
 Paní Machačová navrhla podání žádosti o dotaci na MŠMT z programu „Státní podpora
sportu pro rok 2016 – Program 133510“ na Rekonstrukci víceúčelového hřiště v
Hřibojedech - výměna antukového povrchu za umělý povrch dle předloženého
Investičního záměru, jehož rozpočet je 700 000 Kč.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Obce Hřibojedy schvaluje 7 hlasy podání žádosti o dotaci na MŠMT z
programu „Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510“ na Rekonstrukci
víceúčelového hřiště v Hřibojedech - výměna antukového povrchu za umělý povrch dle
předloženého Investičního záměru, jehož rozpočet je 700 000 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

 Dne 19. února 2016 od 8:00 hodin se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu
Hřibojedy školení řidičů. Jedná se o řidiče, kteří vlastní profesní průkaz a používají ho
pro potřeby obce (např. řízení hasičského vozidla).
Školení se zúčastní: Jan Dlouhý, Jan Pekárek, Jan Kubinec, Luděk Heřman, Jaroslav
Voňka st.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
 Na základě předpisu č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se
navyšuje odměna členům zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje navýšení odměn členům Zastupitelstva obce.
Pro: 0

Proti: 7

Zdržel se: 0

NESCHVÁLENO

 Navýšení odměny pro lesního hospodáře pana Miroslava Vrabce – stávající odměna je
3000,- Kč
Pan Vrabec si dodělal zkoušky Odborného lesního hospodáře (OLH) a zároveň si navýšil
kvalifikaci. Starosta navrhl navýšení odměny o cca 1500 – 2000,-Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje navýšení odměny pro Odborného lesního
hospodáře (OLH) pana Miroslava Vrabce o 2 000,- Kč od 1. 1. 2016
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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SCHVÁLENO

 Dne 27. ledna 2016 se koná v turistickém informačním centru v Kuksu schůzka pro další
kroky v realizaci „Projektu Infrastruktura Braunův Betlém“. Prioritou je v tuto chvíli
dořešení vlastnických vztahů dle nového zaměření v KN.
Byl doručen pasport památkového objektu „Braunův betlém 2015“. Je k nahlédnutí
v úředních hodinách na obecním úřadě Hřibojedy.
 Kontrola plnění podmínek přijatých dotací /poskytnutých z veřejných rozpočtů):
Na základě dokladové veřejnosprávní kontroly závěrečné zprávy a vyúčtování ze dne
16.10.2015, přijaté pod ev.č. 118687/2015/KHK k projektu „Pořízení vybavení pro zajištění
plnění povinností obce v oblasti odpadového hospodářství“ (dále „projekt“) sdělujeme, že
čerpání poskytnuté investiční dotace proběhlo v souladu s podmínkami Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. ES04861 ze dne 17.7.2015.Na
základě provedené dokladové veřejnosprávní kontroly závěrečné zprávy a vyúčtování ze
dne 23.3.2015, přijaté pod ev.č. 32298/2015/KHK k projektu „Dostavba vodovodu
Hřibojedy“ (dále „projekt“) sdělujeme, že čerpání poskytnuté investiční dotace proběhlo
v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. ES00381 ze dne 16.6.2014.Na základě provedené dokladové veřejnosprávní kontroly
závěrečné zprávy a vyúčtování ze dne 26.9.2015, přijaté pod ev.č. 103052/2015/KHK
k projektu „Kanalizace a ČOV Hřibojedy“ (dále „projekt“) sdělujeme, že čerpání poskytnuté
investiční dotace proběhlo v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. ES00380 ze dne 16.6.2014.
 Dne 4. ledna 2016 bylo do datové schrány doručeno oznámení o zahájení stavebního
řízení bez jednání, které se týká žádosti o stavební povolení Polní cesty HC2 v k.ú.
Dubenec. Výstavba této cesty se bude realizovat na základě KPÚ Dubenec a bude
navazovat na Polní cestu HC6, která se bude realizovat na základě KPÚ Hřibojedy
13. Usnesení a závěr
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na programu zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu Podpora územně plánovacích činností
obcí, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační titul
Územní plán.
4. 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 o 155 Kč, tj. za vývoz 1 x 14 dnů tj celkem 26 svozů činí poplatek 1890 Kč a za
vývoz 1 x měsíc, tj. celkem 13 svozů činí poplatek za komunální odpad 1100 Kč.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku č. 1124 v k. ú. Hřibojedy o
výměře 677 m2 manželům Karle a Radkovi Vaníčkovým bytem Hřibojedy 14.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku č. 1122 v k. ú. Hřibojedy o
výměře 989 m2 paní Marcele Jeriové, bytem Hřibojedy 14.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje Smlouvu o dílo za zpracování účetní, mzdové
a personální agendy s paní Dagmar Mikovou na částku 10 500 Kč / měsíčně.
8. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy schvaluje sedmi hlasy podání žádosti o dotaci na MŠMT z
programu „Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510“ na Rekonstrukci
víceúčelového hřiště v Hřibojedech - výměna antukového povrchu za umělý povrch dle
předloženého Investičního záměru, jehož rozpočet je 700 000 Kč.
9. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy neschvaluje navýšení odměn členům Zastupitelstva
obce.
10.Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje navýšení odměny pro Odborného lesního
hospodáře (OLH) pana Miroslava Vrabce o 2 000,- Kč od 1. 1. 2016

Zapsala: Machačová Vlasta:

…………………………………

Ověřovatelé zápisu: Josef Červený………………………… Jaroslav Voňka…………………………

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