ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 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.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
ČOV, kanalizace a dostavba vodovodu
Dotační titul – Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky.
6. Mikroregion Hustířanka
7. Prodej pozemků p. p. č. 1095 a p. p. č. 1094
8. Návrh na zaměření části pozemků p. č. 1093
9. Různé, došlá pošta, připomínky občanů, diskuze
10.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

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
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Předsedajícím panem Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Vlasta
Machačová, ověřovateli zápisu paní Ilona Čepelková a paní Renata Dlouhá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi 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 13. 1. 2016 nebyly zadány žádné úkoly.
4. ČOV, kanalizace a dostavba vodovodu
Na jednání zastupitelstva byla s přítomnými občany diskutována otázka nastalé situace
v kontextu proběhlého výběrového řízení. Předmětem diskuze byla zejména disproporce výše
nákladů na základě podané žádosti o dotaci zpracované projekční firmou PROIS, a.s. a výsledku
výběrového řízení. Převažující názor přítomných občanů obce se týkal předražených nákladů a
zbytečného zadlužení obce při vybudování kanalizační sítě a vybudování ČOV na desítky let.
Zadlužení obce by bylo zapříčiněno nedosažením předpokládané dotace, a to z důvodu
překročení částky na jednoho ekvivalentního obyvatele. Z tohoto důvodu by žádost o dotaci
byla od MŽP vyřazena a od MZE by mohla být vyloučena, v lepším případě krácena. Občané se
převážně přikláněli k vybudování individuálních domácích čističek odpadních vod pro
jednotlivé domácnosti za finanční pobídky od obce. Na základě přednesených názorů občanů
dává ZO hlasovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Kanalizace a ČOV
Hřibojedy“ z důvodů překročení částky tzv. ekvivalentního obyvatele (EO), kdy částka na
jednoho EO ve vítězné nabídce činní 94 832,- Kč. V podmínkách MŽP zveřejněných dne 15. 10.
2015 je maximální přípustná hodnota nákladů na jednoho EO 90 tisíc korun, při jejím
překročení je žádost vyloučena. Při žádosti o dotaci na MZE je doporučená hodnota nákladů na
jednoho EO ve výši 80 tisíc korun, při jejím překročení může dojít k vyloučení žádosti nebo
krácení dotace tak, jak bylo uvedeno v registraci o dotaci č. 45142/2015-MZE-15131 ze dne 30.
10. 2015. Bez získání vyhlášené dotace nemá obec vlastní zdroje na financování této akce.

Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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Schváleno

Návrh n usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy neschvaluje podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení akce
„Kanalizace a ČOV Hřibojedy
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno

5. Dotační titul – Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky.
Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotaci pro jednotky SDH obcí pro rok 2016. Podprogram 1
zahrnuje pořízení nového dopravního automobilu. Výše dotace je maximálně 450 tis. korun.
Příjem žádostí končí 29. 2. 2016.
Pomocí této dotace bychom mohli pořídit nové zásahové a evakuační vozidlo. Jednalo by se o
auto s 8 místy + řidič s prodlouženou úpravou na techniku a upraveným střešním systémem
s místem pro uchycení savic, a pochozí lávkou.
Návrh n usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu z dotačního titulu MVČR.
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno

6. Mikroregion Hustířanka
První jednání v letošním roce, proběhlo 21. 1. 2016 na obecním úřadě v Dubenci.
Na jednání byla schválena nova manažerka paní Eliášová, která bude pracovat pro Mikroregion
Hustířanka namísto pana Jaroše.
Z investiční akce dopravní značení, kterou prováděla firma INKA dopravní značení, Hradec
Králové s.r.o. zbyly sloupky a dopravní značky, které budou uloženy prozatím ve Velichovkách.
Jednotlivé obce si mohou dle potřeby zbylé dopravní značky nebo sloupky vyzvednout.
7. Záměr prodej pozemků p. p. č. 1095 a p. p. č. 1094
Starosta navrhl záměr prodeje pozemků p. č. 1095 (lesní pozemek) o výměře 789 m2, a p. č.
1094 (lesní zpevněná komunikace) o výměře 157 m2 oba v k. ú. Hřibojedy, které jsou ve
vlastnictví obce Hřibojedy. Tyto pozemky se nacházejí v prostoru Braunova betlému.
Znaleckým posudkem byly oceněny na částku 250 214,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1095 a p. č. 1094 v k.
ú. Hřibojedy konkrétnímu zájemci, a to městu Dvůr Králové nad Labem za podmínky prodeje p.
p. č. 316 z k. ú. Sylvárov z majetku města Dvůr Králové do vlastnictví obce Hřibojedy.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Záměr prodeje konkrétnímu vlastníkovi bude zveřejněn na úředních deskách obce Hřibojedy
po zákonem stanovenou dobu k podání případných připomínek.
8. Návrh na zaměření části pozemků p. č. 1093
Starosta navrhl zaměřit část pozemku p. č. 1093 (lesní pozemek) v k. ú. Hřibojedy k možnému
odprodeji. Jedná se o část lesního pozemku, který se nachází v Braunově betlémě a je na něm
socha Garinuse. O výše uvedený pozemek včetně sochy Garinuse by v rámci projektu NPÚ
připravovaného Revitalizací Kuks k obnově OPS Braunův betlém měl zájem NPÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zaměření části pozemku p. č. 1093 v k.ú. Hřibojedy.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

9. Různé, došlá pošta, připomínky občanů, diskuze
 Dne 4. 2. 2016 proběhla kontrola hospodaření obce (audit) za rok 2015. Závěrečná
zpráva zní bez chyb a nedostatků, výrok auditora bez výhrad.
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10.

Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 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 sedmi hlasy schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Kanalizace
a ČOV Hřibojedy“ z důvodů překročení částky tzv. ekvivalentního obyvatele (EO), kdy
částka na jednoho EO ve vítězné nabídce činní 94 832,- Kč. V podmínkách MŽP
zveřejněných dne 15. 10. 2015 je maximální přípustná hodnota nákladů na jednoho EO
90 tisíc korun, při jejím překročení je žádost vyloučena. Při žádosti o dotaci na MZE je
doporučená hodnota nákladů na jednoho EO ve výši 80 tisíc korun, při jejím překročení
může dojít k vyloučení žádosti nebo krácení dotace tak, jak bylo uvedeno v registraci o
dotaci č. 45142/2015-MZE-15131 ze dne 30. 10. 2015. Bez získání vyhlášené dotace
nemá obec vlastní zdroje na financování této akce.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy neschvaluje podpis smlouvy s vítězem výběrového
řízení akce „Kanalizace a ČOV Hřibojedy.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu z dotačního titulu MVČR.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zaměření části pozemku p. č. 1093 v k. ú.
Hřibojedy.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1095 a p. č.
1094 v k. ú. Hřibojedy konkrétnímu zájemci, a to městu Dvůr Králové nad Labem za
podmínky prodeje p. p. č. 316 v k. ú. Sylvárov z majetku města Dvůr Králové nad Labem
do vlastnictví obce Hřibojedy.

Zapsala: Machačová Vlasta:

…………………………………

Ověřovatelé zápisu: Ilona Čepelková………………………… Renata Dlouhá…………………………

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