ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 24. 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 5 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:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak,
jak byl navržen.
Pro: 5
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 Renata Dlouhá a pan Josef Červený.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli
navrženi.
Pro: 5
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 k 31. 3. 2017
ZO byly předloženy následující dokumenty, sestavené k 31. 3. 2017.
 FIN 3/2017
 Stav pokladní hotovosti

18 886,00 Kč

 stav běžného účtu u ČNB

2 773 778,73 Kč
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 stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)
 Stav běžného účtu u KB, a.s.

78 275,00 Kč
1 964 298,30 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

52 005,56 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 299 994,00,- Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 1 a 2 z
rozpočtového roku 2017. Rozpočtová opatření schvaluje starosta a jsou vyvěšena na
úředních deskách obce včetně desky elektronické.
5. Výběrové řízení na Dopravní automobil pro SDH
V úterý 18. 4. 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele pro akci „Hřibojedy –
Dopravní automobil“, které proběhlo v sídle zastupující i. Na vyhlášenou nabídku, se
přihlásila jedna firma
 GAZ AUTO PRAHA, s.r.o., Mokrá Lhota 60, 257 51 Bystřice u Benešova, IČO:
27077900,
Nabídková cena je 1 441 957,00 Kč včetně DPH.
Hodnotící komise konstatovala, že podaná nabídka účastníka GAZ AUTO PRAHA s.r.o.
se sídlem Mokrá Lhota 60, 257 51 Bystřice, IČO: 270 77 900 splňuje veškeré
podmínky zadávacího řízení.
Zastupitelstvo obce bere informace o výběrovém řízení na vědomí.
Pořízení dopravního automobilu je dotováno z rozpočtu Ministerstva vnitra a výše
dotace může pokrýt 80 % pořizovací ceny. Dotace je rozdělena na částku výši
450 000,00 Kč (maximálně do 50 % z ceny pořízeného dopravního automobilu) a další
dotace je poskytována prostřednictvím Královéhradeckého kraje (v letošním roce
vyčleněno v tomto dotačním titulu cca 12 mil. Kč).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou GAZ AUTO PRAHA s.r.o. se sídlem
Mokrá Lhota 60, 257 51 Bystřice, IČO: 270 77 900 na dodání hasičského automobilu a
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Firma Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové vypracovala
cenovou nabídku 4 500,00 Kč za administraci včetně jejího vyúčtování na zpracování
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žádosti o dotaci a dalších požadovaných povinných příloh v souladu s metodikou
poskytovatele dotace, kterým je Dotační program Královéhradeckého kraje – pro
úspěšné žadatele v rámci Dotace pro jednotky SDH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Profesionálové, a.s. Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové za administraci žádosti včetně jejího vyúčtování o
dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje na pořízení dopravního
automobilu pro jednotky SDH.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

V souvislosti s pořízením nového vozidla zastupitelstvo obce navrhuje prodej AVIE
Typ A 31.1 K, SPZ TUA 09-06 za cenu 10 000,00 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stávajícího požárního vozidla AVIE Typ A 31.1
K, SPZ TUA 09-06 za cenu 10 000,00 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
NÁVRH BYL SCHVÁLEN
6. OZV č. 1/2017 a smlouva – školské obvody
Obec Hřibojedy není zřizovatelem základní školy. Povinností obce je však zajistit
podmínky pro plnění povinné školní docházky dětem s místem trvalého pobytu na
jejím území anebo zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované
jinou obcí. Na základě zákona 561/2004 Sb. § 178 odst. 2 – školský zákon je potřeba
sjednat dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Dubenec, která je
zřizovatelem základní a mateřské školy se sídlem v Dubenci.
Dále je potřeba vydat na základě ustanovení §178 odst. 2 písm. c zákona 561/2014
Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku o stanovení části školského obvodu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského
obvodu z obcí Dubenec, která je zřizovatelem základní a mateřské školy v Dubenci a
pověřuje starostu obce k podpisu výše uvedené smlouvy.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě ustanovení §178 odst. 2 písm. c zákona
561/2014 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017o stanovení části
školského obvodu
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

7. Odpady
Starosta navrhl uzavřít smlouvu s firmou RDS s.r.o., Poděbradská 520/4, 190 00 Praha
9 Vysočany, IČO: 259 73 479, která provozuje Kompostárnu v Hradci Králové ohledně
svozu a ukládání biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Tato smlouva by byla
uzavřena na dobu určitou tj. na rok 2017 a lze ji ukončit dohodou stran ke
sjednanému datu. V případě, že ani jedna strana neprojeví zájem smlouvu ukončit,
bude automaticky prodloužena na další rok. Dále smlouva uvádí, že svoz i uložení
bioodpadu bude poskytováno do 31. 12. 2017 zdarma.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou RDS s.r.o., Poděbradská
520/4, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 259 73 479 o uložení a svozu biologicky
rozložitelného odpadu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Vodovod
Na začátku měsíce dubna firma Stavoka Kosice, a.s. začala pokračovat v realizaci akce
Dostavbě vodovodu. Část řadu směrem k Libotovu (ke kaštanu) je hotová, část řadu
na hřibojedský vrch (k RD Meloun) je také hotová. Je zabudovaná posilovací stanice
(u Suchých) a je osazena technologii. Čeká se na připojení do distribuční sítě.
Z důvodů klimatických a technických podmínek se připojení do sítě dostalo do skluzu
a je potřeba podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1502/2016 o prodloužení
termínu dokončení díla do 8/2017.
Další část dokončení je v Malých Hřibojedech směrem k RD paní Krušinové.
Navrch na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1502/2016 o
prodloužení termínu dokončení díla do 8/2017.
.Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Z důvodu přeložky vodovodu u rybníka v Hřibojedech dojde dne 27. 4. 2017
k přerušení dodávky vody
Usnesení č. 18. 6. Zastupitelstva obce ze dne 6. 6. 2016 bylo schváleno vodné na
období 6/2016 do 5/2017 ve výši 38,00Kč. Odečty vodoměrů budou provedeny na
přelomu měsíce května a června 2017 pracovníkem obce.
Starosta navrhl, aby do posilovací stanice (ATS) pod obecním úřadem byla
nainstalována telemetrie. Oslovil provozovatele vodovodu pana Richarda Trkana o
předložení varianty telemetrii. Byla nám nabídnuta základní verze telemetrie, která
přenáší data na webové rozhraní z průtokoměru a tlakoměru nebo plná verze
telemetrii, která kromě základních dat zasílá poruchové stavy např. čerpadel, hlášení
vstupu do objektu apod. Cenová nabídka je pro základní verzi 30 000,00 Kč, pro plnou
verzi 60 000,00 Kč.
Návrh hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje nainstalování telemetrie v plné verzi (60 000,00 Kč) do
posilovací stanice (ATS).
.Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Čistírny odpadních vod
Oslovili jsme Firmu Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové o
cenovou nabídku na Výběrové řízení zhotovitele projektové dokumentace pro
výstavbu domovních ČOV. Firma Profesionálové vypracovala cenovou nabídku
v částce 12 000,00 Kč. Předpokládaná cena projektové dokumentace bude cca 400 až
450 tisíc korun.
V rámci diskuze se zvažována možnost zadání vypracování projektové dokumentace
hrazenou obcí (dotace na pořízení DP) se spoluúčastní majitele nemovitosti sloužící
k trvalému bydlení ve výši 1000,00 Kč s podmínkou realizace pořízení ČOV. Při
odstoupení od záměru vybudování ČOV by musel náklady spojené s projektem
uhradit.
V rámci diskuse je také zvažována podpora stavebníkům ČOV, kteří jsou v obci trvale
přihlášeni, a to finanční dotací cca 45 000,00 Kč. Podmínkou získání finanční dotace
by byla kolaudace.
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Bude vypracován dopis občanům o těchto možnostech financování vybudování ČOV.
10.Lesy
Firma Lesprojekt východní Čechy s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové pro
obec Hřibojedy vpracovává Lesní hospodářský plán. Byly doručeny podklady
k odsouhlasení a to seznam parcel a parcelní mapa.
Podklady byly zaslány zastupitelům obce.
Byl zaslán dopis majitelům lesních pozemků parc. č. 902 v k. ú. Libotov s akceptací
nabídky k jeho odkupu. Podmínkou je výmaz zástavního práva smluvního.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
11.KPÚ Hřibojedy
HC6 - (od Klazarky do Končin)
Bylo provedeno předání staveniště na cestě HC6 (od Klazarky do Končin), která
pokračuje jako HC2 v k. ú. Dubenec na státní silnici Libotov - Dubenec.
Je provedeno vytyčení.
Zástupce obce Hřibojedy a technického dozoru požadují kontrolní den za účasti
projektanta a zkoušky geologie pod rybníkem Naděje. Současně nesouhlasí s
navrhovaným technickým řešením - podkladní vrstvou makadamu 2x 10 cm, které je
podle zástupců obce nevyhovující. Při projektu společných zařízeních vypracovaném
firmou INGEOS Teplice s.r.o. bylo sděleno zástupcům obce, že podklad musí být z
lomového kamene kvůli rozložení váhy na podmáčeném pozemku.
Zástupci obce Hřibojedy upozorňují na potenciální technologické pochybení při
výstavbě hráze rybníka, které se v současnosti vyznačuje mírnou deformací (propady)
tělese hráze na vnitřní straně a potenciálním průsakem do tělesa hráze.
Zástupců Karsit Agro a.s. v Dubenci bylo předáno upozornění na úpravu půdních
bloků v LPIS z důvodu možných sankcí příjemců dotace. Obdobně zástupců Uniagro
a.s. Zaloňov.
Prostřednictvím zástupců Karsit Agro a.s. v Dubenci byl předán návrh dohody na
deponii na pozemku parc. č. 1398v k. ú. Hřibojedy (SJM manželé Řípovi) na místo
pozemku parc. č. 1410 (obec Hřibojedy) v k. ú. Hřibojedy z důvodu požadavku Ing.
Sedláčka - Karsit Agro a.s.
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VC 18, VC 23, PEO, HC6
Byla provedena návštěva statika v RD čp. 8 (Landových), potenciální riziko poškození
domu při pracích na zhutnění vozovky.
Bylo dokončeno vytyčení a vyznačení kůly průlehu k Libotovu (zabraňuje erozi a
přivádí vodu do poldru) na pozemku parc. č. 1011 a polní cesty na pozemku parc. č.
1008 v k. ú. Hřibojedy.
Zastupitelé obce v rámci diskuze nesouhlasí s technickým řešení napojení pozemků
parc. č. 1047a 1048 v k. ú. Hřibojedy na obecní komunikace VC 18 (parc. č. 1051 v k.
ú. Hřibojedy). Vzhledem k tomu, že se jedná o nejnižší bod obhospodařovaných
pozemků, je obrovské riziko nasměrování spadové vody přímo do obce a možného
poškozování obecního majetku nebo majetku obyvatele obce. Pokud by došlo navíc k
silnějšímu a vytrvalejšímu dešti v době přípravy pozemků na setí nebo po sklizni
(podmítka), je téměř 100 jistota zatopení obce bahnem z polí. Technické řešení je
třeba změnit tak, jak byl řešen odtok vody z pole jako před realizací. Podélné
zatravněné příkopy podél cesty a příčný práh na cestě umožňovaly nasměrování vody
do odtokových příkopů vedoucích do rybníku, je tedy nutné na nájezdu vybudovat
technické řešení znemožňující odtok vody z pole na komunikaci (např. kanál s
roštem), nebo tento nájezd odstranit. Z hlediska přístupu na pozemek by neměl být
problém, všechny tři pozemky parc. č. 1047, 1048 a 1050 v k. ú. Hřibojedy jsou ve
vlastnictví totožného majitele i nájemce a přístup je dnes zajištěn z VC23.
Současně zastupitelé obce v rámci diskuze vyjadřují nesouhlasné stanovisko ke
snížení výšky (nivelety) pozemku nad novou ATS cesty VC18 (viz. fotografie), kde
došlo k jejím snížení o cca 80 cm proti okolním terénu. Při spadu sněhu a větru jako v
lednu 2017 nebude technicky možné odklidit sníh traktorem s pluhem a bylo by
nutné použít nakladač nebo frézu.
Dále je nutné provést vyčištění horní části rybníka v Hřibojedech od náplavy bahna z
výkopů. Toto naplavení je zřetelné při pochůzce (dno rybníka bylo čištěné až na
skálu).
Dne 27. 4. bude provedena přeložka hlavní sítě vodovodu za rybníkem v Hřibojedech,
severní větev vodovodu bude mimo provoz (od Obecního úřadu v Hřibojedech do
Libotova).
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Prozatím není vyřešen úbytek vody (studánka) ve studni u domu pana Petery. Chybou
projektu byla absence měření studní potenciálně přímo dotčených stavbou a dalších
studní ke komparaci úbytku vody v území.
Další kontrolní den je naplánován ve čtvrtek 4. 5. 2017. Výše uvedené připomínky
nechají zástupci obce zapsat do zápisu a současně budou odeslány investorovi akce SPÚ Trutnov.
12.Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu pod vedením nového předsedy proběhlo dne 18. 4. 2017
v Dubenci
Na programu jednání bylo:
 OPZ – Dotační příležitost – strategické plány, profesionalizace zaměstnanců,
školení technika BOZP, informace ze semináře pořádaného Centrem pro
evropské projektování v Hradci Králové k 58. výzvě OPZ (Operačního programu
zaměstnanost).
 Kontrola FÚ zjistila pochybení ve výběrovém řízení a následně v uzavřené
smlouvě o dílo (termíny plnění). Mikroregionu byla uložena sankce vrácení
dotace ve výši: 344.167,- Kč odvod do Národního fondu a 20.246,- Kč odvod do
státního fondu. Bude zpracován rozpor vůči kontrole a sankci. Současně
mikroregion požádal o prominutí sankce.
 Pojištění zodpovědnosti mikroregionu
 Vystoupení obce Kuks z mikroregionu - P. Beran sdělil starostům, že ho
zastupitelstvo obce Kuks pověřilo usnesením, abych podnikl kroky k
vystoupení Kuksu z mikroregionu.
13.Rozšíření sítě ČEZ v obci
Byla podána žádost na ČEZ Distribuce, a.s. o připojení do sítě k zasíťování
pozemků v p. č. 1126/1 a 1126/2 v k. ú. Hřibojedy, které jsou ve vlastnictví
obce a jsou určeny pro výstavbu. Na obecní úřad byla doručena smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční síti.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení
odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě s provozovatelem
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02,
IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035.
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Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

14.Prodej stavebních parcel
Starosta obce navrhl, aby byl uskutečněn záměr prodeje pozemkových parcel p. č.
1126/1 o výměře 2587 m2 a p. p. č. 1126/2 o výměře 2586 m2 oba v k. ú. Hřibojedy.
Cena pozemku 95 Kč/m2.
Tyto pozemky je možné prodat pouze jako pozemky určené pro umístění veřejně
prospěšné stavby nebo stavby k bydlení. Pokud by pozemky nebyly využity na výše
uvedené, byl by nabyvatel povinen do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o
umístění stavby převést zpět na obec.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel p. č. 1126/1 o
výměře 2587 m2 a p. p. č. 1126/2 o výměře 2586 m2 oba v k. ú. Hřibojedy za
podmínek využití pozemků pro výstavbu veřejně prospěšné stavby nebo stavby
určené k bydlení. Cenu pozemku 95 Kč/m2.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15.ÚP Hřibojedy
Dne 21. 4. 2017 proběhla schůzka s referentem odboru ochrany ZPF panem Jiřím
Pecharem na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové ohledně
připomínek, změn a žádostí ke stanovisku Územní plán Hřibojedy.
Problémem je novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a skutečnost,
že obec Hřibojedy se nachází většinou na dvou nejúrodnějších půdách, tzv. 1 a 2.
Dalším argumentem orgánu ochrany ZPF je skutečnost, že v obci Hřibojedy a jejích
částech se nachází dostatek zastavitelných ploch.
Problematické plochy pro výstavbu.
 Z9 - zemědělská půda pod poldrem v Malých Hřibojedech, paní Jindřiška
Wágnerová. Pozemek byl v minulosti určen pro zástavbu. Je zde přístup
(stávající asfaltová komunikace) a do 200 - 300 m dostupná technická
infrastruktura (hlavní řád vodovodu, vedení ČEZ a telefon), ale nemusel by být
asi v tomto rozsahu. Otázka je žaloby na znehodnocení pozemku, který má
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dnes v ÚP určitou tržní hodnotu a změnou ÚP dochází k podstatné snížení
ceny.
 Po jednání na KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ochrany ZPF - tento
pozemek nepřichází do úvahy, že by mohl být zastavitelný.
Z10 - Malé Hřibojedy - p. Vršecký. Pozemek byl v minulosti určen pro zástavbu,
nyní se výrazně zmenšil jen na Z10. Je zde přístup (stávající asfaltová
komunikace) a vybudována technická infrastruktura (hlavní řád vodovodu,
vedení ČEZ a telefon). Snížení je vyvoláno ochrannými pásmy silnice, LBK a
vedení ČET, je zdůvodnitelné bez žaloby, ale chceme ponechat alespoň tuto
zbývající část pro výstavbu.
 Po jednání na KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ochrany ZPF - tento
pozemek můžeme zařadit do zastavitelné plochy, ale nutno zdůvodnit
tím, že již v minulosti byl určen pro výstavbu.
Z17 - místo pro hřbitov. V minulosti byl vyčleněn prostor na orné půdě (obecní
pozemek před KPÚ) na hranici k. ú. Libotov a Hřibojedy. Nyní jej navrhujeme v
Malých Hřibojedech, kdy například i z hygienických i pietních důvodů nemůže
být umístěn do stávající zástavby. Je zde přístup (stávající asfaltová
komunikace) a vybudována technická infrastruktura (hlavní řád vodovodu,
vedení ČEZ a telefon).
 Po jednání na KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ochrany ZPF - tento
pozemek může být zastavitelný, je nutné prokázat veřejný zájem.
Z19 - pozemek pana Petra Voňky - navazuje na stávající zástavbu, je zde přístup
(stávající asfaltová komunikace) a vybudována technická infrastruktura (hlavní
řád vodovodu, vedení ČEZ a telefon). Je pravdou, že je část ve svahu a
zastavitelný pozemek by bylo možné zmenšit.
 Po jednání na KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ochrany ZPF - tento
pozemek můžeme zařadit do zastavitelné plochy, ale musí dojít k úpravě
velikost tak, aby navazoval na stávající zástavbu podél Libotovského
potoka.
Z21 - pozemky pana Suchého navrhuji ponechat pro výstavbu. Jedná se pouze
o úzký pás zemědělské půdy vedle asfaltové komunikace, který přirozeně
spojuje dvě zastavěná části obce. Dále je zde přístup (stávající asfaltová
komunikace) a vybudována technická infrastruktura (hlavní řád vodovodu
přímo po kraji pozemku, vedení ČEZ a telefon). Přímo ideální pro výstavbu.
 Po jednání na KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ochrany ZPF - tento
pozemek ještě zváží a zde byly největší problémy, Jedná se tzv. o
kategorii 1, která by neměla být zastavena. Referent projedná výjimku s
vedoucím a obec to musí velmi dobře zdůvodnit (spojení proluky mezi
nemovitostmi, navazující infrastruktura komunikace a sítí, ...
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Obecně sice máme bilanci velikosti zastavitelných ploch shodnou (nyní i menší) než
ve starém ÚP, ale novela o ochraně ZPF je nekompromisní a výjimky mají stanovená
taxativní pravidla.
Dále byla s Ing. arch. Novotným upřesněna otázka zastavitelných ploch v lesních
pozemcích, tj. mimo ochranu ZPF - Z18, Z24, Z25, Z26
 Z18 - OV občanská vybavenost - zázemí pro Braunův Betlém, které je nutné pro
revitalizaci území památky. Studie je vypracovávána v koordinaci s NPÚ,
obcemi a Královéhradeckým krajem, tj. úředník kraje neví o investičních
záměrech kraje a potřebách ochrany památek. Obec požaduje ponechat.
 Z24 - TI technická infrastruktura - rezerva pro vodní hospodářství, obec
požaduje ponechat. Obec požaduje ponechat.
 Z25 - OV občanská vybavenost - rozhledna. Obec požaduje ponechat.
 Z26 - DS dopravní stavba - zázemí pro Braunův Betlém, které je nutné pro
revitalizaci území památky. Studie je vypracovávána v koordinaci s NPÚ,
obcemi a Královéhradeckým krajem, tj. úředník kraje neví o investičních
záměrech kraje a potřebách ochrany památek, které navíc navazuje na investici
rekonstrukce silnice Žireč - Hřibojedy.
Tady problém nebude, souhlas uděluje orgán státní správy lesů ve Dvoře Králové nad
Labem.
Starosta navrhl požádat Ministerstvo pro místní rozvoj, které nám poskytlo dotaci na
územní plán o prodloužení termínu Realizace akce (projektu) stanovená
poskytovatelem o 3 měsíce. Původní termín byl stanoven na 31. 5. 2017, navrhovaný
termín je 31. 8. 2017.
Zdůvodnění:
V souvislosti s realizací KPÚ, změnou obecních (katastrálních) hranic a výstavby
nových společných zařízení s vazbou na nové rozvojové zóny obce dochází k úpravám
některých ploch na základě požadavku odboru životního prostředí
Královéhradeckého kraje. Územní plán již obsahuje všechna stanoviska dotčených
orgánů krom výše uvedeného, které se v návaznosti na změny vyvolané
pozemkovými úpravami, změnami hranic obce, změnou dostupnosti některých části
obce při realizaci pozemkových úprav a druhé etapy výstavby vodovodního řádu v
roce 2017 ještě na příslušném po připomínkách zpracovává. Až na toto stanovisko je
ÚP připravený k veřejnému projednávání, vzhledem ke lhůtám při vydání stanoviska
odboru životního prostředí Královéhradeckého kraje po úpravách v ÚP může dojít k
určité časové prodlevě.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o
prodloužení termínů:
 „Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem“ o tři měsíce tj. do 31. 8.
2017 (předložení návrhu ÚP k veřejnému projednávání).
 „Financování projektu“ do 31. 3. 2018 (ukončení financování ze všech zdrojů).
 „Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce“ do 30. 6. 2018
A současně schvaluje podání žádosti na Královéhradecký kraj k změně termínu
„Realizace akce“ podle uzavřené smlouvy následovně:
 Realizace akce od 2. 1. 2013 do 30. 6. 2018
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

16.Směna pozemků
Byl předložen návrh na směnu pozemků č. 1136 v k. ú. Hřibojedy, ostatní plocha –
neplodná půda o výměře 347 m2, který nelze využívat pro zemědělské účely a který
je ve vlastnictví SJM manželů Řípových za pozemek č. 1410 v k. ú. Hřibojedy, ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 412 m2, který je ve vlastnictví obce Hřibojedy.
Nabízený pozemek č. 1410 sousedí s pozemkem manželů Řípových, je zemědělsky
využíván a rozšířil by stávající plochu polnosti. Původním účelem pozemku č. 1410 byl
přístup na pozemky č. 1348 a 1350 v k. ú. Hřibojedy, které jsou ve vlastnictví manželů
Řípových a Karsit Agro, a.s. je užívá jako jeden půdní blok. Pozemek č. 1410 by tak
bylo možné sloučit do bloku s pozemky č. 1348 a 1350 a zemědělsky jej v tzv. půdním
bloku využívat. Pozemek č. 1136 v k. ú. Hřibojedy, ostatní plocha – neplodná půda o
výměře 347 m2 sousedí s lesními porosty obce Hřibojed a je využíván jako přístupová
komunikace do lesa (navazuje na ukončení asfaltové komunikace U třešně).
Manželé Řípovy se směnou souhlasí s tím, že by byly uzavřeny dvě kupní smlouvy s
doplatkem 1 500,00 Kč ve prospěch manželů Řípových na úhradu nákladů
souvisejících s poplatkem za vklad do KN a daně z nabytí nemovitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 1136 v k. ú. Hřibojedy, ostatní
plocha – neplodná půda o výměře 347 m2 za 13 860,00 Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku č. 1410 v k. ú. Hřibojedy,
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 412 m2 jednomu zájemci a to
manželům Řípovým, bytem Na habeši 154, Velichovky za cenu 30,00 Kč za m2 dle
znaleckého posudku č. 2451 – 38- 2017 vypracovaného JUDr. Čepelka za cenu
12 360,00 Kč
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

17.Různé, došlá pošta, připomínky občanů
17.1.

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic dne 30. dubna 2017
 Organizátor za obec - Josef Červený
 Návoz dřeva a klestí - Miroslav Vrabec
 Hasičský dozor Luděk Heřman
 Nahlášení na HZS HK – Renata Dlouhá

17.2.

Veřejná doprava

Datovou schránkou byla doručena žádost o vyjádření k vydání nových licencí
k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy dopravci ARRIVA
Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177. 537 0 Chrudim. Licence jsou vydávány
z důvodů fúze společností. Jedná se o fúzi zanikající společnosti OSNADO spol.
s.r.o. s nástupnickou společností ARRIVA Východní Čechy a.s.
Platnost licence bude od 1. 6. 2017. Jedná se o vydání dvou licencí na linky:
 Dvůr Králové n/L-Doubravice-Dubenec- Velichovky-Dvůr Králové N/L
 Dvůr Králové n/L-Hřibojedy-Hořiněves –Hradec Králové
17.3.

Památka Boží muka

Byl odeslán dopis panu Šůmovi k přestěhování památky Boží muka – křížek rok
1877 ve vlastnictví obce Hřibojedy. Starosta obce projednal s panem Ondřejem
Sklenářem technické možnosti stěhování za asistence pana Ondřeje Sklenáře a
jeho pracovníků. Rozpočet by byl cca 20 tis. Kč. Dále je potřeba připravit základ
pro umístění této památky na pozemku parc. č. 25 v k. ú. Hřibojedy.
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18.Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 24. DUBNA 2017
1. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje ověřovatelé zápisu paní Renata
Dlouhou a pana Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje smlouvu s firmou GAZ AUTO PRAHA
s.r.o. se sídlem Mokrá Lhota 60, 257 51 Bystřice, IČO: 270 77 900 na dodání
hasičského automobilu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
4. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje cenovou nabídku firmy Profesionálové,
a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové za administraci žádosti včetně
jejího vyúčtování o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje na
pořízení dopravního automobilu pro jednotky SDH.
5. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje prodej stávajícího požárního vozidla
AVIE Typ A 31.1 K, SPZ TUA 09-06 za cenu 10 000,00 Kč.
6. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje uzavření dohody o vytvoření
společného školského obvodu z obcí Dubenec, která je zřizovatelem základní a
mateřské školy v Dubenci a pověřuje starostu obce k podpisu výše uvedené
smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje na základě ustanovení §178 odst. 2
písm. c zákona 561/2014 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou
vyhlášku číslo 1/2017o stanovení části školského obvodu.
8. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje uzavření smlouvy s firmou RDS s.r.o.,
Poděbradská 520/4, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 259 73 479 o uložení a
svozu biologicky rozložitelného odpadu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
9. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
1502/2016 o prodloužení termínu dokončení díla do 8/2017.
10.Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje nainstalování telemetrie v plné verzi
(60 000,00 Kč) do posilovací stanice (ATS).
11. Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o
připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě
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s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035.
12.Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel p.
č. 1126/1 o výměře 2587 m2 a p. p. č. 1126/2 o výměře 2586 m2 oba v k. ú.
Hřibojedy za podmínek využití pozemků pro výstavbu veřejně prospěšné stavby
nebo stavby určené k bydlení. Cenu pozemku 95 Kč/m2.
13.Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj o prodloužení termínu Realizace akce (projektu) stanovená
poskytovatelem o tři měsíce tj. tj do 31. 8. 2017.
14.Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje koupi pozemku p. č. 1136 v k. ú.
Hřibojedy, ostatní plocha – neplodná půda o výměře 347 m2 za 13 860,00 Kč.
15.Zastupitelstvo obce pěti hlasy schvaluje záměr prodeje pozemku č. 1410 v k. ú.
Hřibojedy, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 412 m2 jednomu
zájemci za cenu 30,00 Kč za m2, tj. 12 360,00 Kč.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Renata Dlouhá:

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

Josef Červený:

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

Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

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

Starosta obce:
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