ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 13. LISTOPADU 2017
OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou obce
panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 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 ............................................................. 2
4. Hospodaření obce k 31. 10. 2017 ....................................................................... 3
5. ÚP obce ............................................................................................................. 5
6. KPÚ Hřibojedy ................................................................................................... 5
7. Cesty Hřibojedy ................................................................................................. 6
8. Vodovod Hřibojedy – dostavba .......................................................................... 7
9. Čistírny odpadních vod v obci Hřibojedy ............................................................ 7
10.

Pojistné události ............................................................................................. 7

11.

Mikroregion Hustířanka .................................................................................. 8
1

12.

Braunův Betlém .............................................................................................. 9

13.

Dotační program Polyfunkční centra ............................................................... 9

14.

Lesy .............................................................................................................. 10

15.

Různé, došla pošta, připomínky občanů. ....................................................... 10

16.

Usnesení a závěr ........................................................................................... 11

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl
navržen.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Předsedajícím panem Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Vlasta
Machačová, ověřovateli zápisu paní Renata Dlouhá 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
 Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje pojištění vozidla GAZ-Terra od HVP se
spoluúčasti 5 000,00 Kč – splněno (smlouva podepsána).
 Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje uzavření smlouvy o organizování veřejné
služby s příslušným úřadem práce – splněno (smlouva podepsaná).
 Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje návrh na znak a vlajku obce ve variantě č. 11,
která má podobu – zeleno-modře snížený stříbrný vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře
dva hřiby přirozených barev a dole stříbrná šesticípá hvězda. Návrh vlajky obce
představuje doslovné opakování znaku: „List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, bílý a
modrý, v poměru 10:1:5. V zeleném pruhu vedle sebe dva hřiby. Bílý pruh vlnitý pěti
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vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V modrém pruhu bílá šesticípá hvězda. Poměr šířky
k délce je 2:3 a pověřuje starostu k podání žádosti o schválení návrhu na Podvýbor pro
heraldiku vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – splněno.
4. Hospodaření obce k 31. 10. 2017
 FIN 8 /2017
 Stav pokladní hotovosti

61 411,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 320 342,10 Kč

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

78 275,00 Kč
518 474,88 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

46 618,00 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 222 160,00 Kč

Rozpočtové výdaje

6 815 683,05 Kč

Rozpočtové příjmy

4 596 975,00 Kč

Plnění rozpočtu

- 2 218 707,45 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 8 a 9 z
rozpočtového roku 2017. Změny stavu jsou způsobeny převážně mzdovými náklady a
vyúčtování dotací z Mikroregionu Hustířanka na akci Doprovodná zeleň podél komunikací a
cyklotras. Výdaje v roce 2017 byly navýšeny z důvodu souběhu některých plánovaných investic
a postupným následným čerpáním dotací (náklady hradí obec a následně na účet obce
přicházejí finanční prostředky od poskytovatelů dotací).
Zastupitelstvo bere předložení informaci na vědomí.
4.1.

Rozpočet

V souvislosti s přípravou rozpočtu a stanovením priorit na rok 2018 vyzval starosta přítomné
zastupitelé na minulém jednání k vypracování návrhů na rozpočet obce na rok 2018.
Zastupitelé současně předložili návrh investičních priorit na rok 2018. Veškeré předložené
návrhy budou zapracovány do rozpočtu na rok 2018 a poté bude rozpočet po dobu 15 dní
vyvěšen na úředních deskách včetně dálkového přístupu.
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4.2.

Žádosti o finanční dary

 Na Obecní úřad byla doručena žádost z Městské knihovny s regionálními funkcemi
v Trutnově, která je příspěvkovou organizací o finanční dar 1000,00 Kč. Tento dar bude
použit na spolupodílení obce Hřibojedy na vytváření fondů výměnných souborů.
Knihovna v Hřibojedech čerpá z tohoto fondu knihy a zpestřuje tak svoje služby.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 1 000,00 Kč pro Městskou knihovnu v Trutnově na
vytvoření fondu výměnných souborů a pověřuje starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

 Další doručenou žádostí je žádost o finanční dar na krytí provozních nákladů sociálních
služeb Diakonie ČCE ve Dvoře králové nad Labem v roce 2017. Sociálních služeb
Diakonie ČCE dlouhodobě využívá paní Zdeňka Dlouhá a od května 2017 také paní
Vilemína Maláková. Pečovatelskou službu využívají paní Ludmila Krušinová a manželé
Landovi. V loňském roce obec přispěla částkou 4000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že služeb
Diakonie začalo využívat více občanů obce Hřibojedy požadují částku 8 000,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Diakonii ČCE pro občany obce Hřibojedy, kteří
využívají jejich služeb ve výši 8 000,00 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

 Obec Velichovky zaslala žádost o finanční dar ve výši 3 120,00 Kč ke krytí nákladů
spojených se zajištěním školního stravování. Této služby využívají z obce Hřibojedy dvě
děti.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3 120,00 Kč ke krytí nákladů spojených se
zajištěním školního stravování ve školní jídelně Velichovky.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

 Paní Renata Dlouhá – předsedkyně kulturně sociálního výboru navrhla finanční dar pro
trvale přihlášené děti do 15 let a seniory nad 70 let vy výši 500,00 Kč.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro děti do 15 let a seniory nad 70 let, kteří jsou
trvale hlášeny v obci Hřibojedy ve výši 500,00 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

5. ÚP obce
Starosta obce seznámil přítomné s veřejným projednáváním územního plánu obce Hřibojedy,
které se konalo dne 18. 9. 2017 v zasedací místnosti MÚ Dvůr Králové n. L. od 10:00 do 12:00 a
při kterém byly vzneseny zásadní připomínky.
Připomínky po veřejném projednání byly vyhodnoceny dne 23. 10. 2017 pořizovatelem ÚP,
zpracovatelem a pověřeným zastupitelem. Do poloviny listopadu 2017 by měly být
zapracovány a odeslány dotčeným orgánům. Koncem prosince 2017 bude vyhlášeno 2. veřejné
projednávání k navrženým změnám, které by se mělo uskutečnit do konce ledna 2018.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání de 30. 10. 2017 rozhodlo o Dodatku
č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu královéhradeckého kraje č. 13RRD03-0011.
Dodatek se týká prodloužení termínu doby realizace projektu do 30. 6. 2018.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.
6. KPÚ Hřibojedy
Dne 30. 10. 2017 byly předány do majetku obce Hřibojedy společná zařízení v rámci KPÚ a to
Polní cesta VC18 a VC23 a Poldr PEO 4. Celková hodnota majetku činní 11 034 597,00 Kč.
Dne 8. 11. 2017 byl doručen kolaudační souhlas s užíváním stavby cesty HC2 (od křížku k
Hřibojedskému vrchu).
Dne 3. 11. 2017 se uskutečnila závěrečná kolaudační prohlídka polní cesty HC6 Hřibojedy /
HC2 Dubenec (od Klazarky přes Končiny do Dubence), kolaudační souhlas by měl být vydán do
14 dnů. Závady k napojení cesty HC6 na pozemky nad Voženílkovou roklí bude dle dohody s
SPÚ Trutnov (Ing. Kutina) řešen na jaře 2018 jako nové dílo KPÚ. Na jaře ještě musí dojít k
úpravám pozemků nad rybníkem Naděje včetně osetí travinou (dnes jsou pozemky značně
zamokřené).
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
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7. Cesty Hřibojedy
7.1.

Místní komunikace 1c v místní části Hvězda

Od 3. 11. do 10. 11. 2017 byla uzavřena část místní komunikace 1c v místní části Hvězda v obci
Hřibojedy (místní komunikace III. třídy) v úseku od křižovatky se silnicí III. tř. 2854 k nájezdu
rodinného domku čp. 6 místní části Hvězda. Vlivem propadu historického propustku z
pískovcových dílů je znemožněn odtok spadové vody z přilehlých polí nad touto místní
komunikací (plocha cca 25 ha) a po dešti došlo k zaplavení této komunikace vodou a bahnem.
Délka uzavírky byla 151 m. Oba konce uzavírky byly osazeny přenosnými dopravními značkami
B1 a A15. Objízdná trase byla vedena po místních komunikacích III. třídy č. 2c a 3c ve směru k
napojení na silnici III. tř. 23542 (Dubenec - Litíč) nebo po místní komunikaci III. třídy č. 2c a
místní komunikaci II. třídy č. 1b (Dubenec - Hřibojedy). Obyvatelé obce Hřibojedy byly o
uzavírce informování místním rozhlasem a infokanálem (SMS zprávy). Informace byla dále
vyvěšena na úředních deskách. Oprava je provedena, bylo osazeno betonové potrubí
(vykopané v Malých Hřibojedech), vybetonována čela a osazeno zábradlí. Dílo provedla
stavební firma Milan Palm, Žíreč. V průběhu listopadu budou osazena zábradlí v pozinkované
úpravě zakoupené obcí za cenu železa z vyřazeného majetku města, a to na místní komunikaci
c6 (VC18), dále na polní křížení polní cesty VC23 a c6 a křížení polních cest VC23 a HC2.
7.2.

Nájezd na stavební pozemky z místní komunikace za bytovkou

Na obecní cestě HC4 (parc. č. 1128 k. ú. Hřibojedy) za bytovkou je dokončený propustek a
čela na pozemky parc. č. 1126/1 a 1126/2 v k. ú. Hřibojedy, prodané k výstavbě rodinných
domků. Zbývá položit zámkovou dlažbu a osadit zábradlí. Stavební firma Milan Palm, Žíreč, by
měla dílo dokončit tento týden. Zbývá tak ještě napojení na síť ČEZ, která by předběžně měla
osadit sloupek v průběhu března až května 2018.
7.3.

Polní cesta, parc. č. 1100 k. ú. Hřibojedy, "panelka u kaštanu"

Byla provedena výměna starého propustku na obecní cestě (polní cesta, parc. č. 1100 k. ú.
Hřibojedy, "panelka u kaštanu"), který svou nefunkčností způsoboval zaplavení pozemků nad
silnicí mezi obcí Hřibojedy a parkovištěm u Braunova Betléma (lokalita u panelky). Bylo
osazeno betonové potrubí (vykopané v Malých Hřibojedech) tak, aby výšková niveleta
odpovídala nátoku zamokřených pozemků u chalupy Suchých a možnému odtoku nad RD
Vlčkových okolo statku Hlavatých do nově vybudovaného potrubí z protipovodňového poldru
v Hřibojedech.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
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8. Vodovod Hřibojedy – dostavba
Realizace dostavby vodovodu je dokončena. V úterý 7. listopadu proběhla kolaudační
prohlídka za přítomnosti zástupců projektanta, zhotovitele, provozovatele vodovodu a
pracovníka stavebního úřadu z Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Byly předloženy
veškeré potřebné doklady včetně upraveného provozního řádu.
Na dostavbu vodovodu získala obec dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 72 000,00 Kč a
111 000,00 Kč na projektovou dokumentaci z celkově uznatelných 229 150,00 Kč. Dále dotaci
ve výši 2 400 000,00 Kč z celkově 3 207 068,00 Kč na realizaci vodovodu. Zhotovitelem díla
byla firma STAVOKA KOSICE a.s. Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí.
9. Čistírny odpadních vod v obci Hřibojedy
Firma Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 288 06 123 zajistí a
provede v rámci Příkazní smlouvy přípravu, a průběh veřejné zakázky v rozsahu činností
nutných k provedení zadávacího řízení „Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu
domovních čistíren odpadních vod“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje, aby Firma Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500
02 Hradec Králové, IČO: 288 06 123 zajistila a provedla v rámci Příkazní smlouvy přípravu a
průběh veřejné zakázky v rozsahu činností nutných k provedení zadávacího řízení
„Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu domovních čistíren odpadních vod“ a
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

10.Pojistné události
 Vichřice, která 29. 10. 2017 postihla celou republiku, poničila střechu na budově obce
Hřibojedy (umístěna Česká pošta a knihovna, odlétlo cca 10 ks plechové krytiny) a
střechu na obecním úřadě. Krytinu na střeše pošty byla po nahlášení škody opravena.
Dne 6. 11. 2017 přijel likvidátor z České pojišťovny. Až na několik spadlých stromů v lese
další větší škody v obci nebyly.
 Úraz, který se stal paní Libuši Bůžkové dne 22. 12. 2016 na chodníku (naproti
kontejnerům) pojišťovna kvalifikovala jako neopatrnou chůzi a plnění Česká pojišťovna
a.s. neposkytne.
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 Hasičské auto, které obec zakoupila s přispěním dotace Ministerstva vnitra (450 tis.) a
z dotace Královéhradeckého kraje (300 tis.) bylo havarijně pojištěno u Hasičské
vzájemné pojišťovny. Spoluúčast pojištění je 5 000,00 Kč. Smlouva byla podepsána
v říjnu 2017.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
11. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka se konalo dne 19. 10. 2017 v Heřmanicích. Na programu
bylo:
 Výbor DSO Hustířanka schválil vítěze poptávkového řízení na akci „Pořízení popelnic na
kuchyňské tuky a oleje“ firmu Naodpad s.r.o. IČO: 05822726, Nádražní 158, 549 31
Hronov – vítězná nabídková cena je 64 080,00 Kč bez DPH. Byla vystavena objednávka.
 Účetní DSO p. Skřipská vypracovala rozpočtové opatření č. 3, které spočívá v úpravě
rozpočtu způsobenou akcí „Zpravodaj DSO Hustířanka“, a příjmem dotace na akci
„Pořízení popelnic na kuchyňské tuky a oleje“. Výbor DSO schválil uzavření smluv o
výpůjčce popelnic na kuchyňské tuky a oleje s obcemi zúčastněnými v projektu. Obec
Hřibojedy výše uvedené popelnice nechce a nabídla je obci Dubenec, která je umístí ve
své obci.
 Byl vyhlášen dotační titul OPŽ na pořízení popelnic a kontejnerů na odpad. Obec
Hřibojed se projektu nezúčastní. Danou situaci má již vyřešenu pořízením
kontejnerového svozového vozidla, 5 ks kontejnerů, 4 ks kontejnerů (1100l) na drobný
kovový odpad, a kompostérů na domovní odpad.
 Na rok 2018 vyhlásilo MMR dotační titul „Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok
2018“ jeho součástí jsou tyto dotační tituly:
o podpora vítěze soutěže Vesnice roku
o podpora zapojení generací do komunitního života v obci (veřejná prostranství,
zeleň, hřiště)
o podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
o podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
o podpora obnovy místních komunikací
o podpora obnovy sportovní infrastruktury – hřiště a sportoviště, tělocvičny
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o podpora rozvoje strategických průmyslových zón – pouze po schválení usnesení
vládou.
Termín podání je do 15. 1. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Hřibojedy na dotačním programu podpora obnovy
sportovní infrastruktury – hřiště a sportoviště, tělocvičny a podání žádosti o dotaci (výměna
povrchu hřiště v obci Hřibojedy).
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Dále byla vyhlášena výzva MMR na pořízení územních plánů obcí – obec Hřibojedy má již
územní plán vyřešen (je v dokončovací fázi).
Další jednání Mikroregionu Hustířanka se koná v budově Obecního úřadu v Hřibojedech dne
16. 11. 2017.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
12. Braunův Betlém
Starosta obce seznámil přítomné s prezentací studie Revitalizace území Braunova Betlému,
kterou v Kuksu dne 9. 11. 2017 představil Ing. arch. Pavlačka, Olomouc, za účasti pracovníků
Revitalizace Kuks, pracovníků NPÚ, odborníků podílejících se na záchraně této památky,
zástupců obcí a z. s. Braunův Betlém.
Zastupitelů bylo odesláno video z průběhu prezentace.
V rámci diskuze byly vzneseny dvě připomínky:
1. Zachování lesní hospodářské cesty.
2. Úprava rozlohy změny hospodářského lesa na les zvláštního určení (zmenšení
plochy na pozemcích obce Hřibojedy.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
13. Dotační program Polyfunkční centra
V první polovině roku by měla být vyhlášená nová dotace na tzv. Polyfunkční centra. Po
projednání s Ing. Zahradníkovou (Profesinálové, a.s., HK) by po vyhlášení podmínek prověřila
plnění podmínek obcí Hřibojedy a potenciál obce ke získání dotace. Následně by byla
informace předložena zastupitelům obce k rozhodnutí, zda bude vypracován projekt žádosti a
její podání.
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Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
14. Lesy
Dne 7.11 byla Ministerstvem zemědělství doručena Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY podle ustanovení §32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na
území České republiky zpracovat nahodilou těžbu, vzniklou ke dni účinnosti tohoto opatření a
to nejpozději do 31. 3. 2018. Toto opatření nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky. Odůvodněním jsou nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový
deficit, které přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů. To má
za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů, které v některých krajích dosáhlo již
kalamitního stavu. Velká část území ČR byla navíc v průběhu měsíce srpna a října opakovaně
zasažena silnými vichřicemi (zejména 29. 10. 2017), jejichž následkem je další rozsáhlé
kalamitní poškození lesních porostů.
Zastupitelstvo bere podané informace na vědomí
15. Různé, došla pošta, připomínky občanů.
15.1.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu (ČEZ)
Dne byl na Obecní úřad Hřibojedy doručena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2016058/VB/1A, Hřibojedy knn p.č. 116/3
pro RD Houser od ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 69m2. Obci Hřibojedy bude vyplacena
jednorázová náhrada 1000,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016058/VB/1A, Hřibojedy knn p.č.
116/3 - RD Houser pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02, IČO:
24729035
Pro: 7
15.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Volby
 Dne 5 a 6. ledna 2018 se budou konat doplňovací volby do senátu v okrese
Trutnov. Případné druhé kolo bude o týden později dne 12. a 13. ledna 2018.
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 Dne 12. a 13. ledna 2018 se budou konat prezidentské volby. Případné druhé kolo
se bude konat o 14 dní později ve dnech 26. a 27. ledna.
Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí.
15.3.

Žádost o koupi rybníku v Malých Hřibojedech

 Na OU byla doručena žádost na koupi rybníku v Malých Hřibojedech. Bude zpracován
odhad.
16.Usnesení a závěr

11

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hřibojedy konaného
dne 13. listopadu 2017
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku
tak, jak byli navrženi.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje dar ve výši 1 000,00 Kč pro
Městskou knihovnu v Trutnově na vytvoření fondu výměnných souborů a pověřuje
starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar Diakonii ČCE pro
občany obce Hřibojedy, kteří využívají jejich služeb ve výši 8 000 Kč.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar ve výši 3 120,00 Kč ke
krytí nákladů spojených se zajištěním školního stravování ve školní jídelně Velichovky.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro děti do 15 let a
seniory nad 70 let, kteří jsou trvale hlášeny v obci Hřibojedy ve výši 500,00 Kč.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje, aby Firma Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 288 06 123 zajistila a provedla v rámci
Příkazní smlouvy přípravu a průběh veřejné zakázky v rozsahu činností nutných
k provedení zadávacího řízení „Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu
domovních čistíren odpadních vod“ a pověřuje starostu k podpisu výše uvedené
smlouvy.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje účast obce Hřibojedy na dotačním
programu podpora obnovy sportovní infrastruktury – hřiště a sportoviště, tělocvičny a
podání žádosti o dotaci (výměna povrchu hřiště v obci Hřibojedy).
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016058/VB/1A,
Hřibojedy knn p.č. 116/3 - RD Houser pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická
874/8, 405 02, IČO: 24729035

Zapsala: Machačová Vlasta: .....................................
Ověřovatelé zápisu: Renata Dlouhá…………………………...Josef Červený: ……………………………….

Starosta obce:

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL. M.
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