ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 12. ČERVNA 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 6 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 ................................................................................................................. 1
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu ........................................................ 2
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ................................................................. 3
4. Hospodaření obce + rozpočtová opatření .............................................................. 3
5. Stanovení počtu místostarostů v obci .................................................................... 4
6. Dopravní automobil pro SDH ................................................................................. 4
7. ÚP Hřibojedy.......................................................................................................... 5
8. Vodovod, dostavba vodovodu ............................................................................... 5
9. Čistírny odpadních vod .......................................................................................... 5
10.

Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží ................. 7

11.

KPÚ Hřibojedy..................................................................................................... 7

11.1.

HC2, VC18, VC23, PEO ..................................................................................... 7

11.2.

HC6 Hřibojedy a HC2 Dubenec ........................................................................ 9

12.

Lesy .................................................................................................................. 10
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13.

Memorandum o spolupráci při obnově a prezentaci NKP Braunův Betlém....... 10

14.

Prodej pozemku parc. č. 1126/2 v k. ú. Hřibojedy ............................................. 10

15.

Prodej pozemku parc. č. 1410 v k. ú. Hřibojedy ............................................... 11

16.

Mikroregion Hustířanka .................................................................................... 11

17.

Kulturní památka obce Boží muka – křížek rok 1877......................................... 12

18.

Výbor správy majetku a investic ....................................................................... 12

19.

Různé, došlá pošta, připomínky občanů ........................................................... 13

19.1.

Žádost o vodovodní přípojku ......................................................................... 13

19.2.

Dopis - dotaz - uzavírání sňatků v obci ........................................................... 14

19.3.

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru ..................................................... 14

19.4.

Žádost o instalaci dopravního zařízení – zrcadla ............................................ 14

19.5.

Znak a vlajka obce Hřibojedy ......................................................................... 14

19.6.

Veřejná služba ............................................................................................... 15

19.7.

Žádost družstva žen SDH Hřibojedy ............................................................... 15

19. 8. Finanční dar ..................................................................................................... 15
20.

Usnesení a závěr ............................................................................................... 16

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak,
jak byl navržen.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Předsedajícím panem Ing. Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena
paní Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu paní Ilona Čepelková a Libor Machač.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli
navrženi.
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Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 podpis smlouvy s firmou GAZ AUTO PRAHA s.r.o. se sídlem Mokrá Lhota 60,
257c51 Bystřice, IČO: 270 70 900 na dodání hasičského automobilu – splněno
 prodej stávajícího požárního vozidla AVIE Typ A31.1K, SPZ TUA 09-06 – úkol
trvá
 podpis dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Dubenec –
splněno
 podpis smlouvy s firmou RDS s.r.o., Poděbradská 520/4, 190 00 Praha 9,
Vysočany o uložení a svozu biologicky rozložitelného odpadu – splněno
 nainstalování telemetrie do posilovací stanice ATS – úkol trvá
 podání žádosti na MMR o prodloužení termínu Realizace akce (projektu)
územní plán Hřibojedy – splněno
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Hospodaření obce + rozpočtová opatření
ZO byly předloženy následující dokumenty, sestavené k 31. 5. 2017.
 FIN 5/2017
1. Stav pokladní hotovosti

57 512,00 Kč

2. stav běžného účtu u ČNB

2 196 091,63 Kč

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

78 275,00 Kč
1 383 392,88 Kč

5. Stav běžného účtu ČS, a.s.

22 566,33 Kč

6. Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 277 72000,- Kč

Rozpočtové výdaje
Rozpočtové příjmy
Plnění rozpočtu

3 078 197,36 Kč
1 520 545,46 Kč
- 1 557 651,90 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 1, 2,3,
4 z rozpočtového roku 2017. Změny stavu jsou způsobeny převážně mzdovými
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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 7. 2. 2017.
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: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

5. Stanovení počtu místostarostů v obci
Pan Jaroslav Voňka podal dnešního dne 12. 6. 2017 rezignaci na svoji funkci
místostarosty obce Hřibojedy. Dále zůstává jako člen Zastupitelstva obce Hřibojedy.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 3. 11. 2014 navrženo, aby vedení
obce bylo ve složení starosta a dva místostarostové. Starostou obce byl zvolen Ing.
Miloš Dohnálek, prvním místostarostou pan Jaroslav Vonka a druhým
místostarostou/kou paní Vlasta Machačová. Po rezignaci místostarosty pana
Jaroslava Voňky bude vedení obce Hřibojedy od dnešního dne ve složení starosta Ing.
Miloš Dohnálek a místostarostka Vlasta Machačová.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vedení obce po rezignaci místostarosty pana Voňky ve
složení starosta Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. a místostarostka paní Vlasta Machačová.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Dopravní automobil pro SDH
Dne 30. 5. 2017 bylo doručeno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ od Ministerstva
vnitra ve výši 450 000,00 Kč na pořízení hasičského automobilu.
O další dotaci požádala za nás firma, Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové. Tato dotace bude poskytnuta z prostředků Královéhradeckého kraje.
DA je téměř dokončen, zbývá přední nárazník a naviják. Pan Michal Hodík by chtěl
předat auto v polovině měsíce června. Po přihlášení je auto připraveno k provozu.
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Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
7. ÚP Hřibojedy
Dne 2. 6. 2017 bylo doručeno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na pořízení územního plánu Hřibojedy. Toto
rozhodnutí posouvá termíny stanovené poskytovatelem. Jedná se hlavně o posunutí
termínu Realizace akce (projektu) z 31. 5. 2017 na 31. 8. 2017. Důvodem žádosti o
posunutí termínu bylo následující:
Rozhodnutím komise dne 8. 11. 2016 byla schválena studie Revitalizace Braunova
betlému (Ing. arch. Pavlačka – Zahrada Olomouc). Tato revitalizace území, které se
nachází na území obce Hřibojedy 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 pozemků a historického sousoší
J. Garina) a města Dvůr Králové nad Labem (vlastník lesních pozemků a části
historických relikvii).
Tato studie výrazně zasáhne do územního plánu obce Hřibojedy, obce Stanovice a
města Dvora Králové nad Labem a zvýše uvedeného důvodu bylo nutné tento záměr,
zejména požadavky Českého státu v zastoupení NPÚ, zohlednit.
V kontextu zapracování změn KPÚ se změnami obecních hranic a tím i hranic
katastrálních území sousedních obcí je v současnosti projektová příprava územního
plánu před veřejným projednáváním, nicméně termín uvedený v registraci z výše
uvedených důvodů nelze stihnout.
Další dva závazné termíny, které je nutné dodržet, se posouvají dle zadaných kritérii.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
8. Vodovod, dostavba vodovodu
Dne 30. 5. 2017 byl podepsán Dodatek č. 2 smlouvy o dílo dostavba vodovodu
Hřibojedy. Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu dokončení
z důvodů klimatických podmínek. Jedná se hlavně o dokončení napojení automatické
tlakové stanice do sítě. Ostatní práce související s dostavbou vodovodu Hřibojedy
jsou již hotové.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
9. Čistírny odpadních vod
Rekapitulace akce domovní ČOV
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Dne 15. 12. 2016 byla podána žádost na SFŽP ČR, kde celkové způsobilé výdaje
projektu činí 14 534 649,00 Kč bez celkových nákladů na servis a monitoring cca +
dalších 2,6 mil. Kč. na 10 let. Maximálně možná dotace, kterou lze získat od SFŽP ČR
dle podmínek výzvy je částka 4,6 mil. Kč (32 %).
Vlastní náklady obce cca 10 mil. Kč + náklady na servis, monitoring.
Zastupitelstvo tímto dává ke zvážení, zda nevyhlásit dlouhodobý program v zájmu
zlepšení životního prostředí poskytnutím příspěvku pro vlastníka domu v katastru
obce sloužící k trvalému pobytu na pořízení domovní ČOV.
Dle všeobecného názoru potvrzeného i na MÚ ve Dvoře Králové nad Labem,
vodohospodářský úřad je pro občana největší problém se získáním příslušného
povolení. Pro zkvalitnění životního prostředí v naší obci a nemožnost vybudovat
centrální kanalizaci a ČOV z důvodu vysokých finančních nákladů, dává ZO ke
schválení i zadání vypracování projektové dokumentace k jednotlivým nemovitostem
hrazenou obcí se spoluúčastí majitele nemovitosti sloužící k trvalému bydlení ve výši
1000,00 Kč s podmínkou realizace pořízení ČOV do 2 let. Ve výjimečných případech a
na základě rozhodnutí ZO lze tuto lhůtu prodloužit. Při odstoupení od záměru
vybudování ČOV by musel náklady spojené s projektem uhradit. Lhůta pro podání
žádosti o vypracování PD prostřednictvím obce se stanovuje do 15. 9. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektových dokumentací vč. vydání povolení
na výstavbu domovních ČOV na náklady obce pro vlastníka nemovitosti v katastru
obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému pobytu. Vypracování projektových
dokumentací, jejichž součástí bude i zajištění projednání s dotčenými orgány státní
správy a jinými odbornými účastníky v průběhu zpracování a projednání
dokumentace pro územní a stavební řízení, vč. zajištění jejich stanovisek, souhlasů a
povolení bude zadáno vítězi výběrového řízení, které zpracuje firma Profesionálové.
Projekt bude hrazen z rozpočtu obce. Spoluúčast žadatele (vlastníka nemovitosti)
bude ve výši 1 000,00 Kč. Při odstoupení od záměru vybudování ČOV by žadatel
(vlastník) musel náklady spojené s projektem uhradit. Lhůta pro podání žádosti o
vypracování PD prostřednictvím obce se stanovuje do 15. 9. 2017
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku - finanční podpory vlastníkům
nemovitosti v katastru obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému pobytu na
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realizaci výstavby domovní ČOV ve výši 45 000,00 Kč. Podmínkou získání finanční
podpory je předložení kolaudačního souhlasu. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
obce se bude řídit dle Pravidel ZO č. P 1 / 2017, která stanovují podmínky pro
podávání žádostí o příspěvek na výstavbu domovních ČOV.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

10.Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží
V polovině měsíce května firma INECO průmyslová ekologie s.r.o., nám. Republiky
2996, Dvůr Králové nad Labem, IČO. 27487270 odebrala vzorky půdy ze dna dvou
rybníčků (u Romášků a v Malých Hřibojedech) na rozbor složení sedimentu s ohledem
na nakládání s nimi. Dalším postupem bude vypracování projektu obnovy a
technického zajištění rybníčků. Poté bude moci požádat o dotaci.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
11.KPÚ Hřibojedy
11.1.

HC2, VC18, VC23, PEO

V nevyhovujících úsecích cest (kde byly nevyhovující zkoušky únosnosti) byla
provedeno odebrání štěrkových vrstev, buď nové provápnění, nebo navezení
půlmetrové vrstvy lomového kamene, znovu položeny a zhutněny vrstvy kameniva.
 HC2 - požadována únosnost 90 MPa, od křížku až po odbočku na protierozní
průleh do Libotova vlevo (bílé kůly) všude nosnost 93 - 97 MPa - OK, na
horizontu u Hřibojedského vrchu jen 67 MPa- nevyhovuje, mezi horizontem a
koncem cesty u lesa jen 63 MPa - nevyhovuje, pohledem je vidět zvlněné vrstvy
kameniva po hutnění, a to i po doplnění cca půlmetrové vrstvy těžkého
lomového kamene,
 VC23 (od HC2 k Peterovým) HC2 - požadována únosnost 80 MPa, zde
nevyhovuje celá cesta, na jejím konci je stav kritický!!!, v první třetině od cesty
HC2 únosnost jen 67 MPA - nevyhovuje, v polovině cesty únosnost jen 63 MPA
- nevyhovuje, pod Peterovými únosnost jen 32 MPA - absolutně nevyhovuje, i
při průjezdu podloží "plave",
 VC18 (od Peterů k p. Hlavové) - požadována únosnost 80 MPa, nad RD Suchých
únosnost jen 93 MPA - super, nad Landovými jen 56 MPA - nevyhovuje, tady se
to houpalo a propadalo pod auty, jíl byl odtěžen a navezen lomový kámen bez
hutnění kvůli riziku dalšího poškození RD Landových, bohužel to nestačí, mezi
paní Hlavovou a paní Davidovou (mobil-home) únosnost 97 MPA - vyhovuje.
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Dnes byl svolán kontrolní den. Zápis z mimořádné kontroly stavby byl předložen
zastupitelům. Dne 14. 6. 2017 by se měly pokládat dvě vrstvy asfaltu 12 cm, spodní a
obrusnou. Asfalt je již objednán, otázkou je, zda se podaří projektantem vyřešit
problém únosnosti. Po provedení změn budou muset být zkoušky znovu provedeny,
tj. ještě před položení asfaltu.
Zastupitelé obec Hřibojedy berou na vědomí výsledky nevyhovujících opakovaných
zkoušek únosnosti částí nově budovaných cest HC2 a VC18 a výsledky nevyhovujících
opakovaných zkoušek únosnosti celé nově budované cesty VC23, kde v části cesty
namísto hodnoty požadované projektem 80 MPa bylo dosaženo jen 32 MPa. Na
základě výsledků zkoušek Zastupitelstvo obce Hřibojedy odmítá v budoucnu převzít
dokončené dílo a tímto usnesením zakazuje svým statutárním zástupcům podepsat
jakoukoliv listinu, na základě které by převzala obec odpovědnost za provoz
komunikací, pokud nedojde k souladu s projektovou dokumentací.
Zastupitelstvo obce v rámci dlouhodobé spolupráce si je však také vědomo možných
negativních důsledků, proto rozhodlo o možnosti řešení stávajícího stavu:
1. varianta:
·
Hlavní komunikace označená jako HC2 (od křížku k Hřibojedskému vrchu), kde
norma (katalogový list) umožňuje pro tento typ komunikace únosnost od 80 do 110
MPa a projektovaná únosnost je 90 MPa (projektová dokumentace a stavební
povolení), by byla doplněna v části od horizontu na Hřibojedském vrchu k lesnímu
porostu obce Hřibojedy a města Dvůr Králové nad Labem o další dostatečnou vrstvu
(kamene nebo recyklátu) a znovu zhutněna tak, aby stávající nevyhovující únosnost
63 a 67 MPa byla co nejlépe zlepšena. Další měření by nemuselo být provedeno a
dodatkem ke SOD by byla prodloužena záruka na 10 let.
·
Účelová a místní komunikace (od p. Petery k RD manželů Suchých kde se jedná
o místní komunikaci, od RD manželů Suchých ke křižovatce s komunikací VC23 se
jedná o komunikaci účelovou, dle platného pasportu místních komunikací) označená
jako VC18 by byla v podmáčeném úseku vozovka ještě dodatečně zpevněna jednou
vrstvou recyklátu a znovu přehutněna tak, aby co nejlepší únosnosti bez dalšího
měření, přestože je v projektu a stavebním povolení min. únosnost 80 MPa (podle
normy / produktového listu je mezní 70 MPa až 90 MPa). Dodatkem ke SOD by byla
prodloužena záruka na 10 let.
·
Účelová komunikace označená jako VC23 (od HC2 k Peterovým) s
projektovanou únosnosti 80 MPa, kde norma (katalogový list) umožňuje pro tento
typ komunikace únosnost od 70 do 90 MPa, bude znovu zhutněna tak, aby dosáhla
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min. únosnosti 70 MPa a v části pod Peterovými opravena nebo doplněna
materiálem tak, aby původní naměřená hodnota 32 MPa dosáhla min. únosnosti 70
MPa. Zkoušky únosnosti by byly zopakovány, protože zde nejsou další asfaltové
vrstvy, které by zlepšily únosnost. Dodatkem ke SOD by byla prodloužena záruka na
10 let.
2 varianta:
·
Ve všech nevyhovujících úsecích nově budovaných cest HC2, VC18 a VC23 by
byly provedeny taková opatření podloží a vrstev tak, aby byly splněny podmínky
únosnosti stanovené projektantem v projektové dokumentaci a stavebním povolení.
Ve všech nevyhovujících úsecích by byly provedeny opakované zkoušky únosnosti, na
které by byl vždy pozván zástupce obce Hřibojedy, který bude zodpovídat za
předložení výsledků na nejbližším jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy. Před
rozhodnutím Zastupitelstva obce Hřibojedy zakazuje svým statutárním zástupcům
podepsat jakoukoliv listinu, na základě které by převzala obec odpovědnost za provoz
komunikací.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce se usneslo na převzetí nově vybudovaných komunikací HC2, VC18
VC23 do užívání obce Hřibojedy, pokud nebudou dodrženy minimální mezí hodnoty
únosnosti těchto vozovek s prodloužením záruky na dobu 10ti let (Varianta 1), nebo
pokud nebudou dodrženy hodnoty podle projektové dokumentace (varianta 2), z
důvodu nevyhovující výsledky zkoušek únosnosti.

PRO: 6
11.2.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

HC6 Hřibojedy a HC2 Dubenec

S projektantem se řeší nevhodné technické řešení části cesty pod hrází rybníka
Naděje (2 vrstvy po 10 cm štěrku v PD jsou staticky nevyhovující). Po dohodě se
starostou Dubence budou zástupci obcí důsledně trvat a kontrolovat zkoušky
únosnosti v celém profilu cest.
Kontrolní den se bude konat 15. 6. 2017 od 9:00 hodin. Sraz účastníků bude na hrázi
rybníka u výpusti v Končinách.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
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12. Lesy
V letošním roce se prozatím neobjevil kůrovec.
Bude prováděna těžby na vyvrácených stromech, co bude použitelné jako agregátní
kulatina, bude dodáno jako standardní dříví, zbytek palivo.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
13. Memorandum o spolupráci při obnově a prezentaci NKP Braunův Betlém
Národní památkový ústav zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,
Královéhradecký kraj zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem , město Dvůr
Králové nad Labem zastoupené starostou Ing. Janem Jarolímem, obec Hřibojedy
zastoupená starostou Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M., obec Stanovice zastoupená
starostou Ondřejem Sucháčkem, obec Kuks zastoupená starostou Jiřím Beranem, OS
Revitalizace KUKS zastoupená ředitelem Ing. Martinem Pušem vydali Memorandum o
spolupráci pro zlepšení stavu národní kulturní památky Braunův Betlém, které
spočívají v komplexním koncepčním přístupu ve vztahu k zeleni, obnově cestního
systému, řešení odvodu vod z areálu a dalšího rozvoje systému ochrany památky.
Vybudováním návštěvnického centra a zajištění základních služeb návštěvníkům
areálu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení k Memorandu o spolupráci při obnově a
prezentaci NKP Braunův Betlém.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

14. Prodej pozemku parc. č. 1126/2 v k. ú. Hřibojedy
Zastupitelstvo obce schválilo na jednání dne 24. 4. 2017 záměr prodeje pozemku
1126/2 ve vlastnictví obce. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úředních deskách
obce včetně desky elektronické od 12 5. 2017 a sejmut 30. 5. 2017. Přihlásil se jediný
zájemce a to paní Lenka Černá, bytem Vítězná Komárov 67. Paní Černá souhlasí
s podmínkami prodeje:
 cena pozemku 95,00Kč /m2 – cena bude zahrnovat geometrické zaměření
pozemku, oddělení od pole mělkým příkopem dle nového územního plánu,
výstavbu nájezdu přes příkop a elektrickou přípojku
 Kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem
 pozemek je určený pro umístění veřejné prospěšné stavby. Pokud by nebyl,
využit na výše uvedené bude nabyvatel povinen do 90 dnů od nabytí právní
moci rozhodnutí o umístění stavby převést zpět na obec
10

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 1126/2 o celkové výměře 2 586 m2 –
druh pozemku orná půda za celkovou cenu 245 670,00 Kč paní Lence Černé bytem
Vítězná – Komárov 67.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15. Prodej pozemku parc. č. 1410 v k. ú. Hřibojedy
Zastupitelstvo obce schválilo na jednání dne 24. 4. 2017 záměr prodeje pozemku p. č.
1410 o celkové výměře 412 m2 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace,
konkrétnímu zájemci a to manželům Františku a Aleně Řípovým, Na habeši 154,
Velichovky za 12 360,00 Kč. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úředních deskách
obce včetně desky elektronické od 12. 5. 2017 a sejmut 30. 5. 2017.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 1410 o celkové výměře 412 m2 – druh
pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace za celkovou cenu 12 360,00 Kč
manželům Františku a Aleně Řípovým, Na habeši 154, Velichovky.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

16. Mikroregion Hustířanka
 Dne 25. 5. 2017 se konalo jednání Mikroregionu Hustířanka ve Velichovkách.
Na programu bylo schválení závěrečného účtu 2016 a účetní závěrky za rok
2016, zpráva o výsledku hospodaření.
 Pan Jaroslav Huňat předseda Mikroregonu Hustířanka seznámil přítomné
s průběhem jednání s editorem a grafikem zpravodaje Mikroregionu
Hustířanka. Cena jednoho výtisku je 10,50 Kč a zahrnuje tisk, grafiku a sazbu
práce novináře editora, příjem fotografii a textů se základními korekturami,
dohled nad zakázkou a prostředník mezi grafikem, zadavatelem a tiskárnou.
Celková cena pro obec Hřibojedy na jedno vydání (30 ks) je 315 Kč. Na starosty
obcí se obrátí redaktorka a formou řízeného dialogu připraví příspěvky pro
jednotlivé obce. Distribuci si budou obce zajišťovat sami. Fakturaci obstará
Mikroregion a náklady poté přeúčtuje na jednotlivé obce.
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 Mikroregion uspořádá 9. 7. 2017 Den seniorů – na koupališti v Lanžově
proběhne koncert skupiny Kozlaňáci. Obce zaplatí lístky a dopravu pro své
seniory.
 Další jednání Mikroregionu Hustířanka bude 22. 6. 2017 v Habřině.
17. Kulturní památka obce Boží muka – křížek rok 1877
Dne 25. 5. 2017 došlo k přemístění drobné kulturní památky Boží muka – křížek rok
1877 z pozemku p. č. 44 v k. ú. Hřibojedy (naproti OÚ) na pozemek p.č 26/2 v k. ú.
Hřibojedy.
Přestěhováním drobné kulturní památky obec Hřibojedy pověřila firmu Atelier
Sklenář, IĆO: 738 457 10, Lužany 164, 507 06 Lužany. Stěhování výše uvedené
památky bylo ukončeno předáním terénu způsobilého k užívání, tj. jako součást
okolního pozemku. K výše uvedenému byl podepsán předávací protokol o předání
pozemku p. č. 44 v k. ú. Hřibojedy.
K ochraně této památky je navrženo doplnit nízké oplocení kovaný železný plot, který
bude konzultován s panem Sklenářem.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení oplocení drobné kulturní památky.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLE

18. Výbor správy majetku a investic

Starosta navrhl, aby byl zřízen výbor pro správu majetku obce a investic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení výboru správy majetku obce a investic.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Dále navrhl, aby předsedou výše uvedeného výboru byl pan Jaroslav Voňka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby předsedou výboru správy majetku a investic byl
pan Jaroslav Voňka.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen
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Zastupitelé navrhli, aby členy výboru správa majetku obce a investic byl pan Lukáš
Třešňák a Jan Dlouhý.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby členy výboru správy majetku obce a investic byl
pan Lukáš Třešňák a Jan Dlouhý.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Starosta navrhl, aby v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., byla schválena
měsíční odměna pro neuvolněného předsedu výboru správy majetku a investic pana
Jaroslava Vonku ve výši 1060,00 Kč, s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od 13. 6.
2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro předsedu výboru správy majetku a investic
pana Jaroslava Voňku ve výši 1060,00 Kč, s tím, že nárok na tuto odměnu vzniká od
13. 6. 2017.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen

19. Různé, došlá pošta, připomínky občanů
19.1.

Žádost o vodovodní přípojku

Paní Alena Houserová podala den 8. 6. 2017 žádost o zřízení vodovodní přípojky na
pozemek parc. č. 166/3, na kterém je umístěna jiná stavba bez čísla evidenčního nebo
čísla popisného sloužící k rekreaci a je zde plánována v souladu s územním plánem
obce výstavba nového rodinného domku sloužícího k trvalému bydlení. Současně
žádá o příspěvek nebo profinancování části vodovodní přípojky v části pod obecním
pozemkem (obecní komunikace).
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení vodovodní přípojky k na pozemek parc. č. 166/3
k. ú. Hřibojedy s finančním příspěvkem obce v části pod obecním pozemkem.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

19.2.

Dopis - dotaz - uzavírání sňatků v obci

Dle ustanovení § 11 a odst. 1) písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění souvisejících předpisů
mohou snoubenci projevit vůli, že spolu vstoupí do manželství před starostou nebo
místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem.
Obec Dubenec, která je matričním úřadem, vznesla dotaz, zda v naší obci máme
místo pro konání slavnostních obřadů a kdo by byl oddávajícím v případě, že by
snoubenci chtěli uzavřít sňatek v naší obci. slavnostní místností obecního úřadu v
Hřibojedech je zasedací místnost oddávajícím by byl starosta obce Ing. Miloš
Dohnálek, LL.M. nebo místostarostka obce paní Vlasta Machačová.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
19.3.

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru

Pan Josef Brož prostřednictvím Ing. Jana Máchy – projektant stavby požádal
o vyjádření ke stavebnímu záměru – stavební úpravy a nástavba RD čp. 40 na st.
pozemku p. č. 17 v k. ú. Hřibojedy.
Obcí Hřibojedy bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
19.4.

Žádost o instalaci dopravního zařízení – zrcadla

Manželé Petr a Michaela Suchý požádali o umístění dopravního zrcadla. Při výjezdu
z místní komunikace p. č 1411 na silnici III. třídy p. č. 1087 je značně zhoršený výjezd
zvláště na levou stranu. Dále bylo navrženo osazení dvou zrcadel i na výjezd z účelové
komunikace p. č 1018 na silnici III třídy p. č. 1015 kde je snížený výhled na obě strany.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o umístění 3ks dopravního zrcadla
k zajištění bezpečného provozu v obci.
Pro: 6
19.5.

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Znak a vlajka obce Hřibojedy

Nezávazná nabídka od Mgr. Tejkala (Jan.Tejkal@seznam.cz, email 13. 6.2016), který
se také podílel na znaku obce Dubenec, nebo také obce Dolní Kalná, Hajnice,
Kocbeře, Kohoutov, Libňatov, Trotina, Vlčkovice v Podkrkonoší a další. Znak by tak
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mohl být i v budoucnu na hasičském autě. Proces trvá cca 1 rok, protože návrh musí
schválit mj. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, který se schází cca 2x za rok.
ZO bere na vědomí a požádá o zpracování cenové nabídky.
19.6.

Veřejná služba

Dne 9. 6. 2017 byl doručen dopis z Úřadu práce ohledně vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejné služby. Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č.
367/2016 Sb.), kdy k 1. 8. 2017 o výkon veřejné služby by v okrese Trutnov mohlo
požádat až 500 klientů hmotné nouze.
Dlouhodobě neaktivní osoba (6 měsíců) má nárok na opakující se dávku (životní
minimum) pouze ve výši existenčního minima tj. 2 200,00 Kč, nikoli životního minima,
které je ve výši 3 410,00 Kč. Od 1. 8. 2017 má tato osoba nárok v případě že o to
projeví zájem pracovat v rámci veřejné služby v rozsahu 30 hodin měsíčně nárok na
zvýšení částky na živobytí tj. o 605,00 Kč.
Podle informací z ÚP ve Dvoře Králové nad Labem nemáme v obci Hřibojedy nikoho
kdo by veřejnou službu vykonával. Na ÚP jsou v evidenci pouze 2 osoby a ty nesplňují
podmínky pro veřejnou službu.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
19.7.

Žádost družstva žen SDH Hřibojedy

Družstvo žen SDH Hřibojedy požádalo o zakoupení 2 ks proudnic. (cca 4000,00 Kč.)
Bude pořízeno z rozpočtu obce z části vyčleněné pro požární ochranu. Družstvo žen
zvítězilo v okresním kole a postoupilo do krajského kola v Požárním sportu.
19. 8. Finanční dar
Finanční dar pro paní Evu Hynkovou ve výši 2000,00 Kč za aktivní činnost v kulturním
výboru.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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20.Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 12. ČERVEN 2017
1. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje ověřovatelé zápisu paní Ilonu
Čepelkovou a pana Libora Machače a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.
4. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje vedení obce po rezignaci
místostarosty pana Voňky ve složení starosta Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. a
místostarostka paní Vlasta Machačová.
5. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy vypracování projektových dokumentací vč.
vydání povolení na výstavbu domovních ČOV na náklady obce pro vlastníka
nemovitosti v katastru obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému pobytu.
Vypracování projektových dokumentací, jejichž součástí bude i zajištění
projednání s dotčenými orgány státní správy a jinými odbornými účastníky
v průběhu zpracování a projednání dokumentace pro územní a stavební řízení,
vč. zajištění jejich stanovisek, souhlasů a povolení bude zadáno vítězi
výběrového řízení, které zpracuje firma Profesionálové. Projekt bude hrazen z
rozpočtu obce. Spoluúčast žadatele (vlastníka nemovitosti) bude ve výši
1 000,00 Kč. Při odstoupení od záměru vybudování ČOV by žadatel (vlastník)
musel náklady spojené s projektem uhradit. Lhůta pro podání žádosti o
vypracování PD prostřednictvím obce se stanovuje do 15. 9. 2017.
6. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku - finanční podpory vlastníkům
nemovitosti v katastru obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému pobytu na
realizaci výstavby domovní ČOV ve výši 45 000,00 Kč. Podmínkou získání
finanční podpory je předložení kolaudačního souhlasu. Poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu obce se bude řídit dle Pravidel ZO č. P 1 / 2017, která
stanovují podmínky pro podávání žádostí o příspěvek na výstavbu domovních
ČOV.
7. Zastupitelstvo obce se šesti hlasy usneslo na převzetí nově vybudovaných
komunikací HC2, VC18 VC23 do užívání obce Hřibojedy, pokud nebudou
dodrženy minimální mezí hodnoty únosnosti těchto vozovek s prodloužením
záruky na dobu 10ti let (Varianta 1), nebo pokud nebudou dodrženy hodnoty
podle projektové dokumentace (varianta 2), z důvodu nevyhovující výsledky
zkoušek únosnosti.
8. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje přistoupení k Memorandu o
spolupráci při obnově a prezentaci NKP Braunův Betlém.
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9. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje prodej pozemku 1126/2 o celkové
výměře 2 586 m2 – druh pozemku orná půda za celkovou cenu 245 670,00 Kč
paní Lence Černé bytem Vítězná – Komárov 67.
10. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje prodej pozemku 1410 o celkové
výměře 412 m2 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace za
celkovou cenu 12 360,00 Kč manželům Františku a Aleně Řípovým, Na habeši
154, Velichovky.
11.Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje pořízení oplocení drobné kulturní
památky.
12.Zastupitelstvo obce schvaluje šesti hlasy zřízení výboru správy majetku obce a
investic.
13.Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje, aby předsedou výboru správy
majetku a investic byl pan Jaroslav Voňka.
14.Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje, aby členy výboru správy majetku
obce a investic byl pan Lukáš Třešňák a Jan Dlouhý.
15.Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje odměnu pro předsedu výboru správy
majetku a investic pana Jaroslava Voňku ve výši 1060,00 Kč, s tím, že nárok na
tuto odměnu vzniká od 13. 6. 2017.
16.Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje zřízení vodovodní přípojky k na
pozemek parc. č. 166/3 k. ú. Hřibojedy s finančním příspěvkem obce v části pod
obecním pozemkem.
17. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje podání žádosti o umístění 3ks
dopravního zrcadla k zajištění bezpečného provozu v obci.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Ilona Čepelková:

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

Libor Machač:

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

Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

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

Starosta obce:
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