ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 3. DUBNA 2017
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. Závěrečný účet a účetní závěrka
5. Pořízení DA pro SDH
6. Realizace KPÚ Hřibojedy
7. Chodníky – převod do majetku obce
8. Lesy – koupě lesního pozemku (p.č. 902 – v k. ú. Libotov)
9. Prodej pozemku parc. č. 1102 k. ú. Hřibojedy
10.Revitalizace malých vodních ploch
11.DĆOV – projektová dokumentace
12.Mikroregion Hustířanka
13.Památník – drobná kulturní památka „Boží muka“ na parc. č. 44
14.Různé, došlá pošta, připomínky občanů
15.Usnesení a závěr

Starosta navrhl doplnit program o další bod – pořízení DA pro SDH. Bude uveden jako bod 5
a doplnění programu o bod 13. Památník – drobná kulturní památka „Boží muka“ na parc. č.
44 v k. ú. Hřibojedy. Tím se posune číselná řada ostatních bodu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl
navržen.
Pro: 7
proti: 0
Zdržel se: 0
NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Předsedajícím panem Ing. Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní
Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu pan Libor Machač a pan Josef Červený.
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 zasedání
Na minulém zasedání nebyly přiděleny zastupitelům žádné úkoly.
4. Závěrečný účet a účetní závěrka
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 2. 3.
2017 a je stále vyvěšen. ZO seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2016 a s účetní
závěrkou za rok 2016.
Účetní závěrka obsahovala:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
 inventarizační zprávu
 výkazy FIN 12/2016
 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.
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 2016 v částce 110 532,96
Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

5. Pořízení DA pro SDH
Na základě žádosti ředitelky finančního odboru generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky o registraci akce pod identifikačním číslem a názvem
014D241007132 Hřibojedy – dopravní automobil vydal správce programu dokument
„Registrace akce“.
Na základě smlouvy firma Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
vypracovala „Výzvu k podání nabídky“ a „Zadávací dokumentaci“ na projekt „Hřibojedy –
Dopravní automobil na základě technických podmínek. Tato veřejná zakázka je zadávána
jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracované dokumenty „Výzva k podání nabídky“ a „Zadávací
dokumentací“ na projekt „Hřibojedy – Dopravní automobil“ k výběrovému řízení.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Obec Hřibojedy obdržela nabídku, od společnosti Profesionálové s. r. o. na vypracování
případné dotace z Královéhradeckého kraje na pořízení DA. Za vypracování dotace 3 500 Kč
+ 7 % z obdržené dotace. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, procentuální plnění
z obdržené dotace však dle názoru členů zastupitelstva není reálné.
6. Realizace KPÚ Hřibojedy
Ve středu 29. 3. 2017 proběhly kontrolní dny na realizaci cest HC2, VC23 a VC18. Stavební
práce pokračují:
 cesta HC2 – byla sejmuta ornice v celém rozsahu
 v sobotu 1. 4. 2017 došlo úplné uzavírce komunikace Libotov – Hřibojedy kvůli
propustku přes komunikaci
 na VC23 se prozatím žádné práce neprovádějí
 na poldru se žádné práce neprovádějí
Na VC 18 se od posledního kontrolního dne neprováděly. Podrobný zápis je uložen na
Obecním úřadě Hřibojedy.
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Dne 3. 4. 2017 došlo k předání staveniště stavby „Polní cesty HC6 v k.ú. Hřibojedy a HC2 v
k.ú. Dubenec“.
7. Chodníky – převod do majetku obce
V sobotu 25. 3. 2017 se všichni zastupitelé sešli k pochůzce s panem Strouhalem po obci
ohledně převodu chodníků, které jsou ve vlastnictví Královehradeckého kraje. Byly
vyznačeny hranice pro zaměření geodezii. Poté bude požádáno o bezplatný převod
pozemků (chodníků) do vlastnictví obce Hřibojedy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod pozemků s chodníky a vymezených
travnatých ploch do vlastnictví obce Hřibojedy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Lesy
Byly zakoupeny sazenice smrku a dubu pro osázení pozemků v Končinách ( p.č. 1402/1 o
výměře 1,3 ha). Bylo zakoupeno pletivo k oplocení nově vysázeného pozemku.
Oslovili jsme majitelé pozemku p. č. 902 o výměře 1 530 m2 v k. ú., Libotov, který
bezprostředně sousedí s pozemkem (lesem) obce Hřibojedy. S prodejem pozemku souhlasí
a požadují cenu 25,00Kč za 1m2 . Obec Hřibojedy uhradí veškeré náklady spojené s koupí
pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 902 o výměře 1 530 m2 - druh pozemku
lesní pozemek v k. ú., Libotov za 38 250,00 Kč. Veškeré náklady spojené s koupí výše
uvedeného pozemku uhradí kupující.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Prodej pozemku parc. č. 1102 k. ú. Hřibojedy
Na jednání ZO dne 6. 3. 2017, byl usnesením č. 6 odsouhlasen záměr (Zá/0002/2017/Dlou
prodeje p. p. č. 1102 o výměře 6 114 m2 – druh pozemku trvalý travní porost v k. ú.
Hřibojedy za uvedených podmínek:
 minimální kupní cena 49 892,-Kč,
 kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem
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Tento záměr byl vyvěšen na úředních deskách obce včetně elektronické od 13. 3. 2017 do
31. 3. 2017. Cena pozemku byla určena znaleckým posudkem č. 2417 -4-2017 odhadcem
JUDr. Zdeňkem Čepelkou.
Přihlásil se jediný zájemce, a to pan Dušan Paťava, Komárov 99.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1102 o výměře 6 114 m2 – druh
pozemku trvalý travní porost v k. ú. Hřibojedy panu Dušanu Paťavovi za cenu 49 892,- Kč a
za podmínek uvedených v záměru č. Zá/0002/2017/Dlou.
Pro: 7
10.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Revitalizace malých vodních ploch

Na minulém jednání ZO dne 6. 3. 2017 bylo projednáváno v bodě 13 Revitalizace malých
vodních ploch za přispění dotace z Ministerstva zemědělství z programu 129 293 2. B
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Výše podpory
je až 80% Pro splnění podmínek je potřeba doložit dokumentaci ke stavebnímu povolení a
další náležitosti. Jednalo by se o dvě malé vodní plochy a to vodní plocha na pozemku p. č.
1275 (rybníček u Romášků) a p. č. 1419 (rybníček v Malých Hřibojedech).
Oslovili jsme Ing. Pavla Romáška k vyprojektování a odbahnění rybníčků. Bude provedeno
geodetické zaměření území, zaměření sedimentu, rozbor sedimentu. Poté budou
následovat další postupy potřebné k získání dané dotace.
11.

DČOV – projektová dokumentace

Žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí na Domovní čistírny odpadních
vod, která je evidovaná pod č. j. SFZP 145067/2016 bylo přiděleno akceptační číslo
01061711 a nyní bude posouzena ve smyslu směrnice Ministerstva životního prostředí č.
4/2015 v platném znění a příloh této směrnice. Poté bude předložena k dalšímu řízení.
Konečné stanovisko nám sdělí ihned po obdržení rozhodnutí ministra životního prostředí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání veřejné zakázky společnosti Profesionálové s. r. o. na
vypracování projektových dokumentací na jednotlivé domovní ČOV.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

12.

Mikroregion Hustířanka

Dne 16. 3. 2017 proběhlo jednání Mikroregionu Hustířanka v Zaloňově. Jedním z bodů
jednání byla volba nového předsedy Mikroregionu. Současný předseda Mikroregionu pan
Josef Karel na vlastní žádost na funkci předsedy svazku rezignoval. Byl zvolen nový předseda
MH a to starosta obce Dubenec pan Jaroslav Huňat.
13.

Památník – drobná kulturní památka „Boží muka“ na parc. č 44

Dne 14. 3. 2017 byl zaslán dopis – Výzva k součinnosti - ohledně drobné kulturní památky,
která je v majetku obce Hřibojedy a je umístěna na p. p. č. 44 majitele pana Miloše Šůmy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění výše uvedené kulturní památky na pozemek ve
vlastnictví obce po dohodě s panem Šůmou a za podmínek úhrady veškerých souvisejících
nákladů obcí Hřibojedy, uvedení pozemku pana Šůmy do původního stavu okolních
pozemků a ukončení nájemní smlouvy ze dne 21. 11. 2012 ke dni fyzickému přemístění této
památky.
Pro: 7

14.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Různé, došlá pošta, připomínky občanů
a) Na OÚ byla doručena žádost obce Libotov o finanční dar na pořádání dětského dne,
který se bude konat 10. 6. 2017 na fotbalovém hřišti v Libotově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na pořádání dětského dne v Libotově ve
výši 5 000 Kč.
b) Budoucí stavební pozemky p. č. 1126/1 a 1126/2 by bylo hodné zasíťovat. Starosta
podal návrh o podání žádosti na ČEZ Distribuce o nové připojení do sítě. Dalším
zájemcem o nové připojení do sítě je majitel p. p. č. 166/3 a majitel p. p. č . 1124.
c) Pálení čarodějnic – koordinátorem akce Pálení čarodějnic bude pan Josef Červený.
d) Svátek matek – dne 13. 5. 2017
e) Bylo informováno o odchytu psa na území katastru obce Hřibojedy dne 24. 3. 2017
panem Martinem Antonínem (útulek) ve Dvoře Králové nad Labem, který je umístěn
útulku.
Je nutné uzavřít s útulkem Smlouvu o umístění a péči o zatoulaná zvířata, protože
obec nemá vybudovaný odchytový kotec pro nalezená zvířata.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a péči o zatoulaná zvířata
s panem Martinem Antonínem, IČ 66822050.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

f) Byla podána informace o probíhajícím řízení na územním plánu.
15.

Usnesení a závěr
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 3. DUBNA 2017
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 pana Libora Machače a Josefa Červeného.
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s
celoroční, hospodařením bez výhrad.
4. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok 2016 v
částce 110 532,96 Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlady schvaluje vypracované dokumenty „Výzva k podání
nabídky“ a „Zadávací dokumentací“ na projekt „Hřibojedy – Dopravní automobil“
k výběrovému řízení.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o převod pozemků s chodníky
a vymezených travnatých ploch do vlastnictví obce Hřibojedy.
8. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje koupi pozemku p. č. 902 o výměře 1 530 m2 druh pozemku lesní pozemek v k. ú., Libotov za 38 250,00 Kč. Veškeré náklady spojené
s koupí výše uvedeného pozemku uhradí kupující.
9. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje prodej pozemku p. č. 1102 o výměře 6 114
m2 – druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Hřibojedy panu Dušanu Paťavovi za cenu
49 892,- Kč a za podmínek uvedených v záměru č. Zá/0002/2017/Dlou.
10. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zadání veřejné zakázky společnosti
Profesionálové s. r. o. na vypracování projektových dokumentací na jednotlivé domovní
ČOV.
11. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje přemístění výše uvedené kulturní památky
na pozemek ve vlastnictví obce po dohodě s panem Šůmou a za podmínek úhrady
veškerých souvisejících nákladů obcí Hřibojedy, uvedení pozemku pana Šůmy do
původního stavu okolních pozemků a ukončení nájemní smlouvy ze dne 21. 11. 2012 ke
dni fyzickému přemístění této památky.
12. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a péči o
zatoulaná zvířata s panem Martinem Antonínem, IČ 66822050.
Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Josef Červený:

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

Libor Machač:

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

Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

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

Starosta obce:

8

