ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 6. BŘEZNA 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. Hospodaření obce
5. Pořízení DA pro SDH
6. Domovní čistírny odpadních vod - dotace
7. Vodovod Hřibojedy,
8. Realizace KPÚ Hřibojedy
9. Lesy
10.Prodej pozemku parc. č. 1139 k. ú. Hřibojedy
11.Záměr prodeje pozemku p. č. 1102 k. ú. Hřibojedy
12.Chodníky
13.Revitalizace malých vodních ploch
14.Mikroregion Hustířanka
15.Braunův Betlém
16.Různé, došlá pošta, připomínky občanů
17.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
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2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu

Předsedajícím panem Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní
Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu Paní Renata Dlouhá a pan Jaroslav Voňka.
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. Hospodaření obce
ZO byly předloženy následující dokumenty, sestavené k 31. 12. 2016.
 FIN 12/2016
 Stav pokladní hotovosti

15 988,00 Kč

 stav běžného účtu u ČNB

2 462 964,14 Kč

 stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)
 Stav běžného účtu u KB, a.s.

78 275,00 Kč
2 735 331,00 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

970,00 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 335 524,14,- Kč

Rozpočtové výdaje (mimo převody vl. rozpočtovým účtům
Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)
Plnění rozpočtu

6 019 291,05 Kč
7 366 798,88 Kč
1 347 507,83 Kč

Příjmy po vybraných kapitolách:
Přijaté dotace na pořízení majetku a dotace ÚP(4xxx):
2 972 174,00 Kč
(technika - BRKO, dopravní značení, ozelenění, Braunův Betlém, dětské hřiště)
Prodej majetku (pozemků - 3xxx)):
359 014,00 Kč
Běžné příjmy (1xxx, 2xxx):
4 034 610,88 Kč
Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)
7 366 798,88 Kč
Výdaje po vybraných kapitolách:
Pořízení DHM (6122, 6123):
1 746 481,00 Kč
Mzdové a osobní náklady - zaměstnanci (ÚP):
1 332 536,00Kč
Běžné výdaje
2 940 174,05Kč
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Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům): 6 019 291,05 Kč
Plnění rozpočtu (celkem)

1 347 507,83 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 11 a 12 z
rozpočtového roku 2016. 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.
Dále byl zastupitelům předložen střednědobý výhled rozpočtu, který se týká období do roku
2019. Tento předložený výhled nahrazuje výhled ze dne 30. 11. 2016.
Výhled byl vyvěšen na úředních deskách včetně elektronické a je k nahlédnutí v úředních
hodinách OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.
Pro: 7

Proti:0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Novelou vyhlášky č. 323/2000 Sb. o rozpočtové skladbě došlo k přečíslování položek
rozpočtu, oproti již schválenému rozpočtu obce. Jedná se zejména o zrušení položky 1351,
1352, 1355 a zavadí se nové položky 1381, 1382, 1383, 1356.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ukládá vlastníkům vodovodů a kanalizací
mít zpracovaný plán financování obnovy (PFO). Z tohoto důvodu byl založen účet u ČNB Na
obnovu vodovodu a budou sem zasílány finanční prostředky na základě kalkulace vodného.
Pokud by vznikly na výše uvedeném účtu např. úroky tak zůstanou na účtu Na obnovu
vodovodu a nebudou se převádět na jiný účet (např. do KB)
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje, veškerý příjem na účtu pro obnovu vodovodu zůstával na
účtu pro obnovu vodovodu.
Pro: 7

Proti:0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

5. Pořízení DA pro SDH
Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro SDH je fázi, kdy jí bylo přiděleno
registrační číslo, a byla tzv. zamknuta. Poté bude následovat výběrové řízení. Výsledek
výběrového řízení bude zaslán na MVČR. Administraci výběrového řízení povede firma
Profesionálové, a.s., IČO: 288 06 123, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.
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6. Domovní čistírny odpadních vod - dotace
Byla podána žádost na MŽP na výzvu č. 11/2016 „Domovní čistírny odpadních vod“. V
projektu je řešeno celkem 39 nemovitostí z 56 nemovitostí obce s trvale nahlášenými o
Žádost je dle informace z MŽP momentálně před akceptací, po akceptaci žádosti je možné
začít s financováním projektu ze strany žadatele. Projekt bude projednán na následujícím
zasedání Rady Fondu, které proběhne přibližně na přelomu dubna a května. Po projednání
Radou Fondu má pan ministr měsíc na podepsání rozhodnutí.
Je nutné přistoupit k rozhodnutí, zda se přistoupí k výběrovému řízení na vypracování
projektu k územnímu a stavebnímu řízení vč. získání příslušných povolení. Po návštěvě MÚ
ve Dvoře Králové nad Labem, odbor životního prostředí bylo doporučeno zpracovat několik
dílčích projektů na jednotlivé ČOV nebo řešit po částech obce.
7. Vodovod Hřibojedy
Dostava vodovodu byla přes měsíce prosinec a leden z důvodů klimatických podmínek
zastavena. Na počátku února firma Stavoka, a.s. osadila ATS u Suchých. Je dokončena trasa
od Dlouhých, směrem na Libotov, která končí u kaštanu, dále je hotova trasa na Hvězdě a
trasa od Suchých, směrem k RD Meloun. Zbývá dokončit trasu v Malých Hřibojedech od
Kubinců ke Krušinům a poslední část od bytovky k objektu Houserových.
Na počátku února byl zjištěn únik vody z vodovodního řádu. Bylo zjištěno, že voda uniká na
přípojce u RD č 37 na Hvězdě. Přípojka byla uzavřena a až klimatické podmínky dovolí, bude
řešeno.
Pro větší kontrolu odběru vody i hlídání případných poruch by bylo vhodné pořídit dálkový
odečet vody. Hodnoty by se zobrazovaly na PC.
Automatická tlaková stanice (ATS), která je umístěna v k.ú. i na pozemku obce Litič, byla
realizována z finančních prostředků obce Litič, ale slouží především obci Hřibojedy.
8. Realizace KPÚ Hřibojedy
Dne 23. 2. 2017 proběhl kontrolní den. Bylo zjištěno, že cesta VC18 je zcela funkční. Vedle
cesty byla vybudována nová ATS (v rámci dostavby vodovodu) a tím byly demontovány
armatury z budoucího cestního příkopu. Zvýšený průtok vody v příkopu, odhalil přeložený
kabel CETIN u nemovitosti paní Hlavové. Objednavatel bude informovat dodavatele
přeložky. Dále bylo konstatováno, že klimatické podmínky prozatím neumožňují zahájení
stavebních prací. Předpokládaný začátek prací bude cca koncem března.
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Upozornění pro občany na úplnou uzavírku silnice č. 2856 na začátku obce Hřibojedy ve
směru příjezdu od Libotova (U křížku). Z důvodu realizace nové cesty od křížku na
Hřibojedský vrch nového propustku a napojení na odtokový příkop do poldru v Malých
Hřibojedech bude v termínu od 1.4. do 7.4.2017 do 18:00h komunikace neprůjezdná.
Objízdné trasy:
Varianta A do DKnL: Hřibojedy - Žíreč - Dvůr Králové nad Labem.
Varianta B z Dubence do DKnL: Dubenec - Libotov - Dvůr Králové nad Labem.
Varianta C z Hřibojed a Hvězdy do Libotova: Malé Hřibojedy - asflatová polní cesta na
pozemku parc. č. 1343 od trafostanice v Malých Hřibojedech "Klazarka" do Libotova. Po
dobu objížďky zde bude umožněn vjezd automobilů, ale vzhledem k úzkému profilu bude
provoz možný pouze jednosměrně a bude řízen semafory a je nutné očekávat zdržení.
Úkoly:
1. Obecní úřad Hřibojedy vydá souhlas se změnou režimu na polní cestě obce Hřibojedy
pro vydání rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (referentka paní
Brůnová).
2. Obecní úřad Hřibojedy zašle informaci k uzavírce s navrženými variantami objízdných
tras sousedním obcím, aby o uzavírce mohly informovat své občany (Dubenec, Litič,
Libotov, Velichovky, Vilantice).
3. Obecní úřad Hřibojedy zašle informaci k uzavírce s navrženými variantami objízdných
tras svým občanům.
4. Obecní úřad Hřibojedy zašle informaci k vedení objížďky po asflatové polní cestě od
trafostanice v Malých Hřibojedech "Klazarka" do Libotova - Libotov zemědělským
podnikatelům v lokalitě nad Malými Hřibojedy (Karsit Agro, Uniagro Zaloňov, Bouček
a Hlavatý). Po dobu objížďky je nutné komunikaci využívat pouze ve směru dopravy
vedeném semafory.
9. Lesy
a) V roce 2017 je připravená výsadba v lokalitě Končiny na pozemku parc. č. 1402/1,
výměra 1,3 ha. Zde bude k ochraně porostu postavena oplocenka.
b) V roce 2017 bude ve spolupráci s Lesnickou akademií Trutnov připraven projekt na
zalesnění plochy Údolní nivy U třešně pozemku parc. č. 1138, výměra 2,55 ha.
Součástí spolupráce by bylo zalesnění a následná údržba jako praktická činnost
studentů školy.
c) Škody v lesích po zemním období jsou minimální (cca 3 vyvrácené smrky a několik
listnatých stromů). Prořezávky se v roce 2017 budou týkat postupného dokončení
prořezávek od Pavlátů ke Hřibojedskému vrchu (palivové dříví). Těžba pak bude
probíhat nad panelkou a Braunovým Betlémem na pozemku parc. č. 1145 (lokalita
jižně od bývalého lomu u Jakobovy kašny), kde v roce 2016 došlo k částečnému
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vývratu těžbě porostu smrku a břízy, a dále na pozemku parc. č. 1093 v části od
lavičky ve směru k dělostřeleckým zákopům, kde je po těžbě poškozených stromů
větrů v období posledních několika let silně prořídlý stromový porost a plocha by tak
byla připravené k nové výsadbě.
d) Pozemek p. č. 902 o výměře 1 530 m2 v k. ú. Libotov – druh pozemku lesní pozemek
bezprostředně sousedí s pozemkem (lesem) obce Hřibojedy. Oslovili jsme majitele o
možném odkupu. Byl vyhotoven odhad. Majitelé se zatím k navržené ceně nevyjádřili.
e) Dále jsme požádali Lesy ČR o možný odkup pozemku p. č. 1141 o výměře 255 m2 v k.
ú. Hřibojedy – druh pozemku ostatní plocha ostatní komunikace.
Bylo sděleno, že po kompletaci a schválení ministerstvem dojde ke zveřejnění veřejné
nabídky odkupu nepotřebného majetku státu. Poté budeme moci podat nabídku.
f) Připravované akce na pozemcích obce:
 Maraton KUKS 24. dubna a 31. května 2017
 Rej čarodějnic 30. 4. 2017
K výše uvedeným akcím bude zasláno souhlasné stanovisko. (Podle platné právní úpravy
vlastník lesa, povoluje výjimku ze zákazů uvedených v § 20 odst. (1) písm. a) až k) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)). Dále bude dodržen přísný zákaz kouření.
10.

Prodej pozemku parc. č. 1139 k. ú. Hřibojedy

Na minulém jednání Zastupitelstva obce 7. 12. 2016 usnesením č. 6 byl schválen záměr
prodeje (č. Zá/0001/2017/Dlou) pozemku p. č. 1139 o výměře 4 832 m2 – druh pozemku
jiná plocha – ostatní plocha v k. ú. Hřibojedy za podmínek:
 Minimální kupní cena 49 895,- Kč
 Kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem.
 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.
Tento záměr byl vyvěšen od 31. 1. 2017 do 6. 3. 2017 na úředních deskách obce včetně
desky elektronické. Cena pozemku byla určena znaleckým posudkem č. 2417-4 2017
odhadcem JUDr. Zdeňkem Čepelkou.
Přihlásil se jediný zájemce a to Myslivecké sdružení Jordán.
Pan Dohnálek a pan Červený se z důvodu střetu zájmu (členové Mysliveckého sdružení
Jordán) hlasování zdržují.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. p. 1139 o výměře 4 832 m2 – druh
pozemku jiná plocha – ostatní plocha v k. ú. Hřibojedy Mysliveckému sdružení Jordán za
cenu 49 895,00 Kč a za podmínek uvedených v záměru č. Zá/0001/201/Dlou.
Pro: 5
11.

Proti:0

Zdržel se: 2

Návrh byl schválen

Záměr prodeje pozemku p. č. 1102 k. ú. Hřibojedy

Na Obecní úřad byla doručena žádost pana Dušana Paťavy o odkup pozemku p. č. 1102 o
výměře 6 114 m2 – druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Hřibojedy.
Starosta navrhl záměr prodeje výše uvedeného pozemku za uvedených podmínek
 Minimální kupní cena 49 892,00 Kč
 Kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1102 o výměře 6 114 m2 – druh
pozemku trvalý travní porost v k. ú. Hřibojedy uvedených podmínek – minimální kupní cena
49 892,00 Kč, kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem.
Pro: 7
12.

Proti:0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Chodníky

V současné době je možné požádat o bezplatný převod pozemků pod chodníky do
vlastnictví obce.
Z pohledu legislativy - zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
§ 6 - Místní komunikace
(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.
§9
(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož
území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se
místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická
osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.
7

Z pohledu legislativy - zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Komunikace, pokud není zapsaná jako stavba, je součástí pozemku. Nejedná se o
samostatnou nemovitost nebo stavbu. Vlastnické právo vykonává vlastník pozemku.
Z pohledu Nejvyššího soudu ČR (týkající se vlastnictví pozemních komunikací).
NS zákon o pozemních komunikacích v části kategorizaci pozemních komunikací ve vztahu
vlastnictví (autoritativní určení vlastníků podle jednotlivých kategorií pozemních
komunikací) ignoruje. Obecně pak pozemní komunikace považuje za pouhé úpravy pozemky
a nepřiznává jim samostatnou existenci. Z pohledu Nejvyššího soudu tak nelze mluvit o
vlastnictví pozemní komunikace (v našem konkrétním případě o vlastnictví místní
komunikace, resp. chodníku) a její „vlastník“ splývá s vlastníkem pozemku, na němž je
místní komunikace položena. Rozsudek zn. 22 Cdo 52/2002 Nejvyššího soudu: "...místní (a
účelové) komunikace představují určitou kvalitu pozemku, jsou názvy pro druh pozemku a
představují určité ztvárnění či zpracování jeho povrchu. Nemohou tedy být současně
pozemkem a současně stavbou ve smyslu občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které by
mohly mít rozdílný právní režim či osud; nelze je od pozemku oddělovat, např. samostatně
(odděleně jednu od druhé) převádět".
Převod pozemků byl konzultován s panem Valešem a proces má na starosti pan Strouhal
(728583765) - Trutnov.
13.

Revitalizace malých vodních ploch

Ministerstva zemědělství ČR vyhlásilo dotaci na malé vodní nádrže či rybníky ve vlastnictví
obcí, které neplní funkci intenzivní produkce ryb. Jedná se o program 129 293 2.B „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Tato dotace je na
rekonstrukci, opravu a odbahnění malých vodních nádrží se stálým přítokem nebo na
výstavbu anebo obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým
přítokem. Výše podpory je až 80 %. Pro splnění podmínek musíme doložit dokumentaci ke
stavebnímu povolení a další náležitosti.
Pan Pavel Romášek odešle seznam úkonů a podkladů pro přípravu projektu a podle rozsahu
by připravil cenovou nabídku na zpracování dokumentace k revitalizaci vodní nádrže v
Hřibojedech na pozemku parc. č. 1275 a v Malých Hřibojedech na pozemku parc. č. 1419.
14.

Mikroregion Hustířanka

Na zasedání Mikroregionu Hustířanka, které se konalo, dne 19. 1. 2017 v Rožnově, bylo na
programu, mino jiné uzavření smlouvy o DPP s Ing. Eliášovou jako koordinátorkou MH.
Ing. Eliášová seznámila přítomné se současnými možnostmi podání žádostí o dotace. (viz
zápis z MH).
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Paní Skřipská přednesla návrh rozpočtu Mikroregionu Hustířanka na rok 2017. Nikdo
z přítomných návrh rozpočtu nedoplnil ani nevznesl připomínku. Návrh rozpočtu na rok
2017 bude rozeslán všem členským obcím, které ho vyvěsí na svých úředních deskách
včetně elektronických.
Byla založena firma Hustířanka s.r.o. Důvodem jejího založení byl o nestálé přidělování
nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce. Zaměstnanci této firmy budou vykonávat
činnost jako technické služby. Další možnou nabídkou této firmy Hustířanka je správa
elektronického tržiště, s jehož pomocí by si mohli obce sami provádět elektronická výběrová
řízení. Systém je certifikován podle zákona o veřejných zakázkách a je vhodný pro zadávání
malých dodávek a aukcí. Licence na jeho provozování by stála obce 60tis. Kč + 10tis. Kč za
údržbu za rok. Součástí licence je i spolupráce ne celém průběhu první zakázky a možnost
konzultace v prvním roce.
V rámci Mikroregionu Hustířanka by bylo požádáno o dotační titul Královéhradeckého kraje
17ZPD03 – Nakládání s odpady na pořízení popelnic na sběr použitého kuchyňského oleje.
Pan Libor Černohlávek se sídlem Jakub 38, Církvice nabízí smlouvu o poskytnutí služeb
ohledně bezplatné obsluhy sběrných nádob o objemu 240l pro sběr použitého jedlého
oleje. Dále zajištění dostatečné frekvence vývozu a manipulace s odloženým jedlým olejem,
udržování čistoty v okolí 1 metru v okolí nádoby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na poskytnutí služeb ohledně bezplatné
obsluhy sběrných nádob o objemu 240l pro sběr použitého jedlého oleje.
Pro: 0

Proti:7

Zdržel se: 0

Návrh nebyl schválen

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační titul č. 2/2017 na Inovativní a demonstrační
projekty s pozitivním dopadem na životní prostření.
Starostové si mají zvážit podání společné žádosti v rámci MH na nádrže na sběr dešťové
vody z okapů. Obec Habřina zvažuje požádat ještě samostatně o větší nádrž, která by sbírala
vodu ze střechy obecního skladu a obec by jí používala na zalévání obecní zeleně.
Pan Huňat seznámil starosty s možností protahování běžeckých tras na území MH. Paní
Eliášová sdělila, že je možné na tuto činnost požádat o dotaci kraj. Žádost by se podala za
MH.
Předseda Josef Karel sdělil, že ze zdravotních důvodů podá rezignaci na funkci předsedy
svazku. Požádal starosty, aby na příští nebo přespříští zasedání svazku připravili nové
kandidáty a volbu nového předsedy. Svoji rezignaci podá písemně.
15.

Braunův Betlém

Dne 24. 2. 2017 se sešli zástupci Královéhradeckého kraje, města Dvora Králové, Obcí
Hřibojedy, Stanovice, Kuks a OPS Revitalizace Kuks, aby se dohodli na společném
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Memorandu o spolupráci ohledně Braunova betléma. Braunův betlém byl v roce 2001
vyhlášen Národní kulturní památkou. Nebytností je nalezení způsobu kontextu řešení
prezentace sochařského díl Matyáše Bernarda Brauna, zajištění příznivých podmínek
k efektivní účelné vzájemné spolupráci subjektů zastávajících významné funkce v území
Braunova betléma, řádného plnění povinností a finanční podpory.
Výše uvedené subjekty chtějí zlepšit stav NKP Braunův betlém, který spočívá v komplexním
koncepčním přístupu ve vztahu k zeleni, obnově cest, řešení odvodu vod, vybudováním
návštěvnického centra a zajištění základních služeb pro návštěvníky.
16.

Různé, došlá pošta, připomínky občanů

Firma Mopos communications, a.s. se sídlem Pardubice, Rokycanova 2798 zaslala smlouvu
o dílo na servis a opravu bezdrátového rozhlasu. Cena za služby se skládá z části placené
paušálně a to 4 114,00 Kč včetně DPH a z části placené hodinově (dle jednotlivých zásahů na
výzvu objednavatele. Paušální sazba zahrnuje dispečink od 8:00 – 16:00 hodin,
pohotovostní sklad náhradních dílů, reakční dobu do 5 pracovních dnů, revizi pokrytého
zařízení, periodickou prohlídku anténního systému a venkovních přijímacích částí.
Nezahrnuje náklady na náhradní díly a případné náklady na opravu u výrobce.
Servisní zákrok nad rámec uzavřené servisní smlouvy činní:
 práci technika 450,00 Kč/hod
 čas technika strávený na cestě 200,00 Kč/hod
 náklady na dopravu servisního technika 10,00 Kč/km
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení
VISO pro obec Hřibojedy.
Pro: 0

Proti:7

Zdržel se: 0
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Návrh nebyl schválen

17.

Usnesení a závěr
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hřibojedy konaného
dne 3. března 2017
1. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje zapisovatelku Vlastu Machačovou, a
ověřovatelé zápisu Renatu Dlouhou a Jaroslava Voňku.
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje, veškerý příjem na účtu pro obnovu vodovodu zůstával
na účtu pro obnovu vodovodu.
5. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje prodej pozemku p. č. p. 1139 o výměře 4 832
m2 – druh pozemku jiná plocha – ostatní plocha v k. ú. Hřibojedy Mysliveckému
sdružení Jordán za cenu 49 895,00 Kč a za podmínek uvedených v záměru č.
Zá/0001/201/Dlou.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1102 o
výměře 6 114 m2 – druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Hřibojedy uvedených
podmínek – minimální kupní cena 49 892,00 Kč, kupující uhradí veškeré poplatky
související s prodejem.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy neschvaluje smlouvu o dílo na poskytnutí služeb
ohledně bezplatné obsluhy sběrných nádob o objemu 240l pro sběr použitého
jedlého oleje.
8. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy neschvaluje smlouvu o dílo na poskytování
servisních služeb na zařízení VISO pro obec Hřibojedy.
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