ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 30. BŘEZNA 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. Dostavba vodovodu
5. Schválení závěrečného účtu
6. Mikroregion Hustířanka
7. Dotace
8. Různé
9. 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
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NÁVRH BYL SHVÁLEN

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

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Na minulém zasedání nebyly zastupitelům uloženy žádné úkoly.
4. Dostavba vodovodu
Na minulém jednání zastupitelstva obce bylo zrušeno konané 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.
Součástí tohoto výběrového řízení bylo i výběrové řízení na dostavbu vodovodu
Hřibojedy. Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení pouze na dostavbu vodovodu a
otevírání obálek proběhlo 17. 3. 2016 v sídle zastupující firmy Profesionálové,
a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Na vyhlášenou nabídku se
přihlásily čtyři firmy.
 VAK STAVBY s.r.o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové 2 824 566,00 Kč
 Stavoka Kosice a.s., 503 51 Kosice 130
2 652 469,08 Kč
 Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za Bory
533 01 Pardubice
2 895 823,80 Kč
 Matex Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
2 747 662,00 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Hlavním kritériem pro posouzení nabídek byla cena. Vítězem výběrového řízení
se stala firma Stavoka Kosice a.s., 503 51 Kosice 130, která nabídla cenu
2 652 469 ,08 Kč bez DPH.
Akce „Dostavba vodovodu Hřibojedy“ bude realizována pouze v případě získání
dotace v potřebné minimálně 80 % (odkládací a rozvazovací podmínka smlouvy
a podmínek výběrového řízení).
Zastupitelstvo obce bere výsledek výběrového řízení na vědomí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy na dostavbu
vodovodu Hřibojedy.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci, kterou
vyhlásil Královéhradecký kraj z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

5. Schválení závěrečného účtu
Na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 8. 3. 2016 a sejmut 30. 3.
2016. Dále bylo ZO seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2015 a s
účetní závěrkou za rok 2015.
Účetní závěrka obsahovala:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
 inventarizační zprávu
 výkazy FIN 12/2015
 výkaz zisků a ztrát
 rozvaha
 příloha
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky – bez oprav.
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Bylo ujednáno, že bude hlasováno jednotlivě.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s
vyjádřením souhlasu s celoroční, hospodařením bez výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem hospodaření obce
za rok 2015 v částce 1 145 903,83 Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2015
bez výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Mikroregion Hustířanka
Další jednání Mikroregionu Hustířanka proběhlo 17. 3. 2016 v Habřině. Na
programu jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2016, schválení rozpočtového
opatření č. 1, možná rekonstrukce webových stránek Mikroregionu.
7. Dotace
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo prostřednictví odboru vody v krajině a
odstraňování povodňových škod výzvu pro podání žádosti o poskytnutí podpory
v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“. Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu
drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim
krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.
Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě,
případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení
protipovodňové ochrany v případě povodní.
Alokace (maximální celková finanční podpora na schválené projekty je pro rok
2016 vyhlášena ve výši 400 milionů z prostředků kapitoly MZe.
Žádosti v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích“ ve vlastnictví obcí se podávají do 29. 4. 2016.
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ZO bere na vědomí. Bude zpracována studie a projektová dokumentace na
opravu rybníka Hřibojedech („u RD čp. 26“) a v Malých Hřibojedech.
8. Různé
8.1.Na obecní úřad se dostavila paní Krušinová z Dubence se žádostí o
finanční dar, pro svoji dceru Terezku, která je po těžké autohavárii ve
vigilním kómatu. Díky finančním prostředkům, které získá od dárců,
zaplatí léčení ve slovenských lázních v Piešťanech.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční částku 2.000
Kč jako finanční dar pro Terezu Krušinovou jako příspěvek na léčebné
výlohy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8.2.Komise Úřadu práce v Trutnově projednala podané žádosti o
prodloužení dohod z programu aktivní politiky zaměstnanosti TUA-VN17/2015, TUA-VF-28/2015 a TUA-VF-29/2015. Žádost o prodloužení
zamítla z důvodu opakované podpory. Toto zdůvodnění bylo doručeno
většině obcí okresu Trutnov s negativním stanoviskem starostů obcí, kde
důsledkem bude velké množství občanů závislých na dávkách ÚP bez
jejich zapojení v programu APZ ve státem dotovaných rizikových
kategoriích. Komise Úřadu práce v Trutnově dále projednala podanou
novou žádost o novou dohodu APZ, byl schválen prozatím jeden
pracovník. Na ÚP bude starostou podána nová žádost programu APZ od
měsíce května s podrobným uvedeném sociálních faktorů vylučujících
nebo omezujících uchazeče o práci z pracovního trhu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
8.3.Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního
hospodářství vydal stavebního povolení na stavbu polní cesta HC2 v k.ú.
Dubenec na pozemku: pozemkové parcely číslo 3117, 3176, 3177, 3178,
3179, 3194, 3224, 3225, 3786 v katastrálním území Dubenec a na
základě řízení podle § 115 stavebního zákona vydává. Tato cesta je
součástí cesty HC 6 v k. ú. Hřibojedy jako navazující komunikace na cestu
HC 1 v Malých Hřibojedech. Tato asfaltová polní cesta HC2 v k.ú.
Dubenec se napojí na silnici III. třídy č. 32543 vedoucí od Libotova do
Dubence a naváže na vyprojektovanou polní cestu HC 6 v k.ú. Hřibojedy.
Šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2x 0,5 m. Celková délka komunikace je 1,
425 km. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
8.4.Pálení čarodějnic v obci Hřibojedy. ZO poskytne příspěvek na
občerstvení dětí. Hasičský dozor SDH velitel pan Heřman.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
8.5.Starosta informoval zastupitelstvo o hospodaření v obecních lesích.
9. Došlá pošta, připomínky občanů, diskuze
9.1.Žádost o vydání souhlasu k pořádání sportovní akce a využití turistických
tras v lesích v katastru obce Hřibojedy, pro potřeby běžecké akce ZKUS
MARATON KUKS v sobotu 2. dubna 2016. Souhlas byl vydán.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
9.2.Oznámení o konání kulturní akce Rej čarodějnic v Betlémě 30. dubna
2016 a žádost o vydání souhlasu. Souhlas byl vydán s podmínkou zákazu
používání otevřeného ohně.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 30. BŘEZNA 2016
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje program zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatele a
ověřovatelé zápisu.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podpis smlouvy o
dílo na dostavbu vodovodu Hřibojedy.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci, kterou
vyhlásil Královéhradecký kraj z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoroční, hospodařením bez
výhrad.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy souhlasí s výsledkem hospodaření obce
za rok 2015 v částce 1 145 903,83 Kč a souhlasí s jeho převodem na účet
432.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2015 bez
výhrad.
8. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje finanční částku 2.000 Kč jako
finanční dar pro Terezu Krušinovou jako příspěvek na léčebné výlohy.

Zapsala: Machačová Vlasta:

…………………………………

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Voňka………………………… Libor Machač………………

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