ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 7. PROSINCE 2016
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY
1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:00 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 jednání
4. Rozpočet obce na rok 2017
5. Přehled hospodaření obce
6. Vodovod obce Hřibojedy - dostavba
7. Realizace společných zařízení KPÚ v k. ú. Hřibojedy
8. Dotace na pořízení domovních ČOV
9. Kanalizace a ČOV Hřibojedy
10. Jednání výboru svazku DSO Mikroregionu Hustířanka
11. Revitalizace území Braunova betléma
12. Územní plán obce
13. Lesy
14.Dotace na pořízení hasičského dopravního automobilu
15.Různé, došlá pošta a připomínky občanů
16. Usnesení a závěr

Žádný další návrh směřující k doplnění programu nebyl předložen.

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 Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní
Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu paní Ilona Čepelková 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 SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého jednání
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 – splněno.
4. Rozpočet obce na rok 2017
Zastupitelstvu obce Hřibojedy byl předložen rozpočet na rok 2017.
Rozpočet obce byl v řádných lhůtách od 3. 11. 2016 vyvěšen na úředních deskách v
obci a na veřejné desce dálkového přístupu na stránkách www.hribojedy.cz , byl
sejmut dne 6. 12. 2016.
Rozpočet pro rok 2017 je v druhovém členění jako vyrovnaný a to ve výši příjmu
4 200 000,- Kč, a výdajů 4 200 000,-Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017 v druhovém členění jako
vyrovnaný a to ve výši příjmů 4 200 000,- Kč a výdajů ve výši 4 200 000,- Kč. Případné
přebytky budou použity v následujících letech na případné schodkové rozdíly.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

5. Přehled hospodaření obce k 31. 10. 2016
5.1.Hospodaření
- Příjmy

4 204 574,68 Kč

- Výdaje

3 857 827,89 Kč

- Stav pokladní hotovosti
- Stav běžného účtu u ČNB
- Stav běžného účtu u KB, a.s.
- Stav úvěrového účtu u ČS a.s.

54 746,- Kč
4 128 570,41 Kč
696 437,63 Kč
- 1 355 504,00 Kč

5.2.Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovými opatřeními
číslo 5, 6, 7, 8, 9, z rozpočtového roku 2016. Změny stavu jsou způsobeny
převážně mzdovými náklady na pracovníka vykonávající VPP a přijatou dotaci
od Úřadu práce, dále souvisejí s hospodařením v lesích.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
5.3.Vláda na svém jednání dne 28. 11. 2016 schválila změnu nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Tímto
nařízením se mění výše odměn samosprávných celků o 4 % s účinností od 1
ledna 2017.
Neuvolnění členové ZO nemají právní nárok na poskytování měsíční odměny za výkon
funkce. Nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné
neuvolněnému členovi ZO poskytnout, avšak poté co zastupitelstvo schválí konkrétní
výši měsíční odměny.
Odměny zastupitelů se nezmění.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
6. Vodovod obce Hřibojedy - dostavba
Firma Stavoka Kosice, a.s. Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou začala s realizací
akce Dostavba vodovodu Hřibojedy. Akce je rozdělena na několik částí. Je hotov
protlak pod cestou na Hvězdě (k pozemku č. p. 464) a protlak od RD p. Hynka směrem
k Libotovu (ke křížku). V současné době probíhají práce na severní větvi od RD p.
Suchého.

Starosta obce předal informaci o společném jednání, které se konalo dne 16. 11. 2016
za účasti starostů obcí Hřibojedy (Ing. Miloš Dohnálek), Libotov (Mgr. Filip Kraus), Litíč
(Petr Jirásek) a zástupce společného provozovatele spol. Vodohospodářské služby RT,
s.r.o., Horní Lánov 61 (Ing. Trkan) na obecním úřadě v Hřibojedech.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
7. Realizace společných zařízení KPÚ v k. ú. Hřibojedy
Dne 2. 12. 2016 se uskutečnil další kontrolní den Realizace společných zařízení KPÚ
v k. ú. Hřibojedy.
 Poldr - potrubí DN 1200 mm včetně šachty, nátokového a výtokového čela byla
zřízena ochranná vrstva nad potrubím z betonu,
- dokončeno propojení potrubí DN 600mm do šachty DN 1200 mm,
- všechny propustky jsou hotové, pouze u propustku č. 3 se čeká na přeložku
vodovodu,
- na poldru je osazeno výpustné potrubí a betonuje se výpustné zařízení
včetně čel a prahu,
- změna projektu v kolizním úseku příkopu a vodovodu - v přípravě.
 VC23 - provedeno vápnění a je zřízena ochranná vrstva štěrkodrti
 HC2 - jsou vybudovány všechny propustky krom propustku v km 0,010km
 VC23 - od minulého kontrolního dne se zde neprováděly žádné práce
Dle předpokladu zhotovitele bude do 16. 12. 2016 provedeno:
 Poldr - dokončeno výpustné zařízení
 VC23 - vyhloubí se příkop
 HC2 - zásyp propustků
 VC23 - cesta bude uvedena do provizorního stavu
Změna projektu navazujícího průlehu směrem k Libotovu, předpoklad realizace jaro
2017.

Příprava smluv k realizaci (po dokončeném výběrovém řízení) a zajišťování finančních
prostředků (dotační zdroje) k realizaci HC 6 - od "Klazarky" do Končin.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
8. Dotace na pořízení domovních ČOV
Byl vyhotoven odborný posudek firmou REC.ing. spol. s r. o. a je touto společností
částečně předpřipravená i žádost o poskytnutí dotace na MŽP. Do projektu se
přihlásilo celkem 39 nemovitostí z 56 nemovitostí obce s trvale nahlášenými občany.
Osm nemovitostí již ČOV vlastní, 17 nemovitostí se k projektu nepřipojilo.
Z vypracovaného posudku vychází rozpočet na pořízení 39 DČOV:
 Pořízení DČOC + akumulační nádrže + monitoring

5 942 600,- Kč

 stavební práce

7 649.049,- Kč

 Projektové dokumentace

943.000,- Kč

_____________________________________________________
Celkem cena pro podání žádosti činí

14 534 649,- Kč

Protože cena již převyšuje maximální možné náklady, které lze získat od
Ministerstva ŽP ČR, do žádosti nebudou zahrnuty náklady na servis na 10 let,
které činí 2 648 700,- Kč.
Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH
Investiční ceny na realizaci technologie a stavební části jsou maximální pro dotaci a
předpokládá se, že výběrovým řízení se razantně sníží. Provoz – servis DČOV si
částečně zajistíme pracovníkem obce, takže se předpokládá, že náklady na provoz a
servis se výrazně poníží. V rozpočtu akce tvoří největší finanční částka za akumulační
nádrže, stavební práce a monitoring, protože v části obce nelze využít žádnou
vodoteč a zaústění DČOV do této vodoteče a musí se řešit osazení akumulačních
nádrží k ČOV. Výraznou část činí centrální monitoring všech DČOV, který je jednou
z povinných parametrů získání podpory od MŽP.

Zastupitelstvu se dává ke zvážení, zda na základě výše uvedených celý proces
dokončíme až do případného výběrového řízení. Zastupitelstvo obce souhlasí
s podáním žádosti a teprve na základě přiznání dotace a výše dotace bude dále
rozhodnuto, zda dojde k zadání projektových dokumentací pro územní a stavební
řízení, PD pro výběr dodavatele a vyhlášení výběrového řízení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na MŽP dle vypracovaného odborného
posudku vypracovaného společností REC.ing. s.r.o. s rozpočtem akce ve výši
14 534 649 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

9. Kanalizace a ČOV Hřibojedy
Dne 23. 11. 2016 byla datovou schránkou doručena písemnost z Ministerstva
zemědělství odboru vodovodů a kanalizací ohledně naší žádosti o evidenci a žádosti o
registraci akce Kanalizace a ČOV Hřibojedy.
Zastupitelstvo obce Hřibojedy na veřejném jednání dne 15. 2. 2016 zrušilo
usnesením č. 3 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.
10.Jednání výboru svazku DSO Mikroregionu Hustířanka
Dne 1. 12. 2016 bylo jednání Mikroregionu Hustířanka v Račicích. Jedním z bodů
jednání bylo ukončení akce Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras
Mikroregionu Hustířanka. Jednalo se hlavně o závěrečné vyúčtování celého projektu.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí

11. Revitalizace území Braunova betlém
Podle vítězného projektu Revitalizace Braunova betléma je jedním z bodů
zaokruhování trasy, které povede i po pozemcích obce Hřibojedy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou projektu - studie proveditelnosti na
pozemcích obce Hřibojedy podle předloženého záměru (studie pro výběr zhotovitele
PD), a to s vytvořením okruhu na skalním masívem od parkoviště k bývalému lomu za
Jakobovou kašnou, návrhem vyhlídkových plošin ze skalního masívu, úpravou
bývalého lomu na odpočinkovou zónu, změn části lesních pozemků na les zvláštního
určení (v současnosti hospodářský les), využití východní části pozemku obce vedle
parkoviště pro informační centrum a jeho zázemí (dle navrženého územního plánu) a
rozšíření parkoviště na pozemek obce severním směrem (dle navrženého územního
plánu).
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

12.Územní plán obce
Na ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o prodloužení termínu realizace
akce (projektu) z 31. 12. 2016 do 31. 5. 2016. Důvodem prodloužení realizace akce je i
zahájení revitalizace Braunova betlému. Tato studie výrazně zasáhne do územního
plánu nejen obce Hřibojedy, ale i obce Stanovice a města Dvůr Králové nad Labem.
Tato revitalizace území se nachází na územní obce Hřibojedy a je připravována v úzké
spolupráci Českého státu jako vlastníka některých památek a pozemků (NPÚ),
Revitalizace KUKS o. p. s (Královéhradecký kraj), obec Hřibojedy (vlastník části
pozemku a historického sousoší J. Garina)a města Dvůr Králové nad Labem (vlastník
lesních pozemků části historických relikvii).
V současnosti je projektová příprava územního plánu před veřejným projednáváním.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
13. Lesy
V lesích nad Betlémem se těží dřevo napadené kůrovcem. V řešení je s Lesnickou
akademií revitalizace údolní nivy a průlehu "U třešně".
Připravuje se zalesnění pozemků v Končinách.

Dotaz MS Jordán, Hřibojedy, k možnému prodeji části obecního pozemku v klidové
zóně, nejlépe u lesního porostu na tzv. myslivecké políčko.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemek parc. č. 1139 o
výměře 4 832 m2 v k. ú. Hřibojedy – druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha.
Budoucí nabyvatel musí zachovat účel, pro který byl tento pozemek jako společné
zařízení v rámci KPÚ Hřibojedy určen. Jedná se zejména o mělký příkop k zamezení
vodní eroze zemědělské půdy a jako biokoridor pro zvěř. Záměr bude vyvěšen po
dobu 30 dnů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

14.Dotace na pořízení hasičského dopravního automobilu
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném jednání 2. 11. 2016 usnesení č. 3 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. Starosta
obce tyto změny projednal s kpt. Bc. Špačkem, který se všemi změnami, které jsou
oproti vzorovým TP souhlasil včetně absence airbagů.
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podepsání smlouvy na administraci
výběrového řízení na pořízení hasičského dopravního automobilu s firmou
Profesionálové a.s., Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28806123.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na pořízení
hasičského dopravního automobilu podle technických podmínek schválených KŘ HZS
ČR.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

15. Různé, došlá pošta a připomínky občanů
15.1.
Každý provozovatel spalovacího zdroje (kotle) od 10 – 300kW v souladu
se zákonem o ochraně ovzduší je povinen provádět každé dva kalendářní roky
kontrolu technického stavu a provozu zdroje (kotle). Tuto kontrolu musí
provést odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem
stacionárního spalovacího zdroje a bylo jí uděleno oprávnění k instalaci,
provozu a údržbě zdroje. Doklad o kontrole provedenou výše uvedenou
způsobilou osobou předkládá provozovatel spalovacího zdroje (kotle) na
požádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (Dvůr Králové nad Labem).
Provozovatel spalovacího zdroje (kotle od 10 – 300kW) je povinen provést
první kontrolu nejpozději do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky.
Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole
technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tis. korun. Za spalování
zakázaných paliv (odpadky, PET lahve..) hrozí pokuta až 50 tis. korun. Při
provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky, hrozí od 1. 9. 2022
pokuta až 50tisíc korun.
Kontakt na odborně způsobilé osoby lze získat přímo u výrobce kotle na tuhá
paliva nebo najít v seznamu na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
15.2.
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 5. 10. 2016
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1052 v k. ú. Hřibojedy – druh
pozemku ostatní plocha – jiná plocha o výměře 541 m2 se zřízením věcného
břemene - zachování suchého vodního příkopu pro odvod dešťových srážek
vedle komunikace VC18 pozemku parc. č. 1051. Na obecní úřad Hřibojedy byla
doručena jedna nabídka manželů Richarda a Ivany Peterových bytem
Hřibojedy čp. 47 o odkup nabízené parcely. Se zřízením věcného břemene
souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje prodej pozemku p. č. pozemku p. č.
1052 v k. ú. Hřibojedy – druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha o výměře
541 m2 se zřízením věcného břemene - zachování suchého vodního příkopu
pro odvod dešťových srážek vedle komunikace VC18 pozemku parc. č. 1051
manželům Richardovi a Ivaně Peterovým bytem Hřibojedy čp. 47. Samotný
převod a podpis smlouvy se uskuteční po nabytí kolaudačního rozhodnutí
výstavby cesty VC 23.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

15.3.
Dne 5. 12. 2016 byla na obecní úřad doručena písemnost od pana Miloše
Šůmy, ve které nám sděluje zamítavé stanovisko k podpisu smlouvy o věcném
břemeni. Památka, která je na jeho pozemku (křížek) je ve vlastnictví obce
Hřibojedy (dne 3. 5. 1995 bylo vyvěšeno a 1. 12. 1995 sejmuto oznámení o
nalezení opuštěné věci – výzva k přihlášení se k opuštěné věci. Jednou
z nalezených (opuštěných věcí) byla i památka Boží Muka křížek z roku 1877).
Podle §135 odst. 1 40/1964 občanského zákoníku. Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji
vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území
k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do
vlastnictví této obce. Po dobu 6 měsíců se k výše uvedené památce nikdo

nepřihlásil a památka přešla do majetku obce Hřibojedy. Tato památka je
umístěna na pozemku parc. č. 44, kterou vlastní pan Miloš Šuma.
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání písemnosti vlastníkovi pozemku s návrhy
řešení a možnými důsledky případného chybného převodu nemovitosti
(pozemku), na kterém se nachází památka kulturního dědictví obce. Jako
navržené možnosti jsou podpis smlouvy o věcném břemeni, přemístění
památky na pozemek obce nebo odkoupení části parcely - pozemku pod
památkou s přístupovou částí k silnici. Pokud nedojde ke shodě, je starosta
obce Hřibojedy oprávněn podat určovací žalobu, a v případě úmyslného či
neúmyslného chybného projevu vůle (zadání sepsání smlouvy, nebo její
sepsání, a podpis této smlouvy) převodu pozemku parc. č. 44 v k. ú. Hřibojedy
bez vymezení sakrální drobné stavby ve vlastnictví obce Hřibojedy také trestní
oznámení s žalobou na náhradu škody proti převodci.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

15.4.
Informace k vyhlášené výzvě na snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení. Jedná se o investiční priority obce Hřibojedy předané společnosti
Tendra s.r.o. (Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA), která zajišťovala dotaci na svoz
bioodpadu.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
15.5.
Pozvánka obce Dubenec na jednání MAS (středa 15:00). Jednání starostů
od 14:00 hod - stav silnic, a náš společný nátlak na Krajský úřad a potažmo SÚS
Královéhradeckého kraje, akce roku 2017 (kultura), pro starosty obcí ze

kterých jejich žáčci navštěvují naší školu budu mít připravenou kontrolu
čerpání příspěvků na platy učitelů, jak dál s Mikroregionem Hustířanka, ...
15.6.
Pozvánka k projednání návrhu dokumentace Územně analytické
podklady pro území ORP Dvůr Králové nad Labem úplná aktualizace v roce
2016 dne 12. 12. 2016 na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. M. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem v zasedací místnosti č. 223 od 13:00 hodin.
16.Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 7. PROSINCE 2016
1. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zapisovatelku paní Vlastu
Machačovou a ověřovatele zápisu paní Ilona Čepelkovou a pana Libora
Machače
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje rozpočet na rok 2017 v druhovém
členění jako vyrovnaný, a to ve výši příjmů 4 200 000,- Kč a výdajů ve výši 4 200
000,- Kč. Případné přebytky budou použity v následujících letech na případné
schodkové rozdíly.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podání žádosti na MŽP dle
vypracovaného odborného posudku vypracovaného společností REC.ing. s.r.o.
s rozpočtem akce ve výši 14 534 649 Kč bez DPH.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje přípravu projektu - studie
proveditelnosti na pozemcích obce Hřibojedy podle předloženého záměru
(studie pro výběr zhotovitele PD), a to s vytvořením okruhu na skalním
masívem od parkoviště k bývalému lomu za Jakobovou kašnou, návrhem
vyhlídkových plošin ze skalního masívu, úpravou bývalého lomu na
odpočinkovou zónu, změn části lesních pozemků na les zvláštního určení (v
současnosti hospodářský les), využití východní části pozemku obce vedle
parkoviště pro informační centrum a jeho zázemí (dle navrženého územního
plánu) a rozšíření parkoviště na pozemek obce severním směrem (dle
navrženého územního plánu).

6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemek
parc. č. 1139 o výměře 4 832 m2 v k. ú. Hřibojedy – druh pozemku – ostatní
plocha – jiná plocha. Budoucí nabyvatel musí zachovat účel, pro který byl tento
pozemek jako společné zařízení v rámci KPÚ Hřibojedy určen. Jedná se zejména
o mělký příkop k zamezení vodní eroze zemědělské půdy a jako biokoridor pro
zvěř. Záměr bude vyvěšen po dobu 30 dnů.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podepsání smlouvy na administraci
výběrového řízení na pořízení hasičského dopravního automobilu s firmou
Profesionálové a.s., Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové, IČ:
28806123.
8. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na
pořízení hasičského dopravního automobilu podle technických podmínek
schválených KŘ HZS ČR.
9. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku p. č. pozemku p. č.
1052 v k. ú. Hřibojedy – druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha o výměře
541 m2 se zřízením věcného břemene - zachování suchého vodního příkopu pro
odvod dešťových srážek vedle komunikace VC18 pozemku parc. č. 1051
manželům Richardovi a Ivaně Peterovým bytem Hřibojedy čp. 47. Samotný
převod a podpis smlouvy se uskuteční po nabytí kolaudačního rozhodnutí
výstavby cesty VC 23.
10. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zaslání písemnosti vlastníkovi
pozemku s návrhy řešení a možnými důsledky případného chybného převodu
nemovitosti (pozemku), na kterém se nachází památka kulturního dědictví
obce. Jako navržené možnosti jsou podpis smlouvy o věcném břemeni,
přemístění památky na pozemek obce nebo odkoupení části parcely - pozemku
pod památkou s přístupovou částí k silnici. Pokud nedojde ke shodě, je starosta
obce Hřibojedy oprávněn podat určovací žalobu, a v případě úmyslného či
neúmyslného chybného projevu vůle (zadání sepsání smlouvy, nebo její
sepsání, a podpis této smlouvy) převodu pozemku parc. č. 44 v k. ú. Hřibojedy
bez vymezení sakrální drobné stavby ve vlastnictví obce Hřibojedy také trestní
oznámení s žalobou na náhradu škody proti převodci.
Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Ilona Čepelková:

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

Libor Machač:

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

Starosta obce:

Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

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

