ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 2. ŘÍJNA 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:
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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 Ilona Čepelková a pan Libor Machač.
Návrh usnesení:
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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 Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání dotace na
rekonstrukci obecního úřadu z programu MMV ČR „Polyfunkční komunitní
centra“. – úkol trvá, bude řešeno v bodě č. 10.
 Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uzavření smlouvy o dílo
„Znak a vlajka obce Hřibojedy“ s panem Mgr. Janem Tejkalem (heraldik a
vexilolog) za nabídkovou cenu 10 990,- Kč. – splněno – další kroky budou řešeny
v bodě č. 13.
4. Hospodaření obce k 31. 8. 2017
 FIN 8 /2017
1. Stav pokladní hotovosti

21 952,00 Kč

2. Stav běžného účtu u ČNB

2 026 131,48 Kč

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

78 275,00 Kč
635 184,66 Kč

5. Stav běžného účtu ČS, a.s.

76 742,81 Kč

6. Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 244 384,50,- Kč

Rozpočtové výdaje

6 069 397,68 Kč

Rozpočtové příjmy

3 681 089,49 Kč

Plnění rozpočtu

- 2 388 308,19 Kč

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 7 z
rozpočtového roku 2017. 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.
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).
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Při pořízení nového vozidla SDH byla ceníková cena pořizovaného vozidla byla 1 741 tis. Kč.
Obec Hřibojedy zde získala slevu 299 tis. Kč (předváděcí vozidlo) a konečná pořizovací cena
vč. DPH byla 1 442 tis. Kč. Po odečtení dotací GŘ HZS (450 tis. Kč) a Královéhradeckého kraje
(300 tis. Kč) je podíl obce na nákladech dosáhl 692 tis. Kč.
Dále investiční náklady souvisí s dostavbou druhé etapy vodovodu ve výši 3 207 tis. Kč, kde
po odečtení dotace Královéhradeckého kraje ve výši 2 400 tis. Kč je spoluúčast obce na
nákladech ve výši 807 tis. Kč.
Náklady na nový územní plán obce ve výši 240 tis. Kč (přiznaná dotace Královéhradeckého
kraje 50 %) opět navýšily tvorbu investičních nákladů v roce 2017.
Byl předložen návrh na střednědobý výhled rozpočtu, který nahrazuje střednědobý výhled
z 5. 5. 2017.
Výhled byl vyvěšen na úředních deskách včetně elektronické a je k nahlédnutí v úředních
hodinách OÚ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Podle platné legislativy bylo navrženo zvýšení platu starosty obce na 20 848,- Kč s účinností
od 1. 10. 2017. Navýšení souvisí s navýšením rozsahu povinností po odstoupení
místostarosty pana Jaroslava Voňky a navýšení odměny starosty je plně kompenzováno
úsporou z odměny odstoupivšího místostarosty (v rozpočtu tak nedochází k navýšení
nákladů, ale k úspoře). Další povinnosti souvisí s obsluhou kontejnerového vozidla při
současné dlouhodobé nemoci zaměstnance obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny starostovi obce na 20 848,- Kč hrubého od
1. 10. 2017.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

Dne 25. 9. 2017 proběhla dílčí kontrola hospodaření obce (audit) s výsledkem - bez chyb a
nedostatků.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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5. Inventury 2017
Starosta obce vydal plán inventur na rok 2017.
Inventarizační komise byla řádně proškolena dne 25. 9. 2017.
Členové inventarizační komise jsou:
 předseda – paní Vlasta Machačová
 člen – paní Ilona Čepelková
 člen – pan Josef Červený
 člen – pan Libor Machač
 člen – Jaroslav Voňka
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
6. Územní plán obce
Dne 18. 9. 2017 proběhlo na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem veřejné
projednávání územního plánu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7. KPÚ Hřibojedy
HC2, VC18, VC23, PEO4
Komplexní pozemkové úpravy Hřibojedy se chýlí do finále. Dne 21. 9. 2017 proběhla
kolaudace suchého poldru PEO 4 a dvou polních cest HC2 a VC 23. Výstavbu cest prováděla
firma EUROVIA CS, a.s.
Kolaudační závady, které mají být odstraněny do vydání kolaudačního rozhodnutí:
 silniční zábradlí propustku u křížku (vyústění HC6 na hlavní silnici),
 napojení melioračního svodu na příkop poldru.
HC6
Dne 26. 9. 2017 byla provedena prohlídka polní cesty HC6 a navazující polní cesty HC2
z realizace polních cest KPÚ Dubenec. Výstavbu cest prováděla firma COLAS CZ.
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Zbývají dokončit výsadby a vrchní vrstvy asfaltu u nájezdů na pole.
Při kukuřičné kampani došlo k poškození krajnic cesty a utržení části asfaltové cesty u
křižovatky HC6 a HC1. Škody a jejich opravy řeší investor (SPÚ Trutnov), zhotovitel (COLAS
CZ) a Karsit Agro a.s.
V pátek 6. 10. 2017 se bude konat závěrečná prohlídka před kolaudací.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
8. Prodej pozemků parc. č. 1126/1 v k.ú. Hřibojedy
Na jednání Zastupitelstva obce dne 21. 8. 2017 byl schválen prodej pozemku parc. č. 1126/1
v k. ú. Hřibojedy paní Veronice Dubické, Hradecká 85, 551 01 Jaroměř a panu Luďku
Novotnému, Vlčkovice v Podkrkonoší 66, 54401. Dne 21. 9. 2017 byla na Obecní úřad
doručena žádost o posunutí termínu podpisu smlouvy na konec měsíce října 2017 z důvodů
zajištění finančních prostředků.
V současnosti jsou provedeny vodovodní přípojky a ve fázi realizace je nový nájezd na
pozemky parc. č. 1126/1 a 1126/2 z obecní asfaltové komunikace.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
9. Vodovod Hřibojedy
Dostavba druhé etapy vodovodu Hřibojedy je téměř dokončena. ČEZ Distribuce na konci
srpna připojila AST do sítě. Zbývá odzkoušení tlaku v řádu a jeho funkčnost, které by mělo
proběhnout ve čtvrtek 5. 10. 2017 dopoledne.
Termín předání stavby je pak stanoven do 31. 10. 2017.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
10.Mikroregion Hustířanka
Jednání dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hustířanka proběhlo 21. 9. 2017
v Hořenicích, za obec Hřibojedy se účastnil starosta obce Miloš Dohnálek.
Na jednání byly předány informace o dotaci KHK na pořízení popelnic na kuchyňské tuky a
oleje a o dalších možnostech dotačních žádostí.
Dále byly předloženy informace o provedené kontrole výsadeb pořízených z dotačního
titulu OPŽP a byly schváleny změny rozpočtu.
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V rámci diskuzi byla otevřena otázka GDPR.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
11.Vyhlášená výzva Polyfunkční komunitní centra
Na počátku měsíce července vyhlásilo MMR ČR výzvu k získání 90% dotace na „Polyfunkční
komunitní centra“ Výzva je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy
objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně
vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být
poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní
aktivity nebo výchovně vzdělávací služby a environmentální služby.
Dotace je ve výši 90% pro obce a 95 % pro neziskové organizace a může být v rozmezí 10 –
20 milionů korun.
Oslovili jsme firmu Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO:
28806123, aby vypracovala nabídku podání žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
12.Lesy
Probíhá úklid v porostu po větrné smršti a stromů napadených kůrovci. Cena kulatiny je na
svém minimu z důvodu zpracování porostů napadených kůrovce.
Bylo vydáno opatření obecné povahy, kterým se vlastníků lesa dočasně nařizuje zastavení
úmyslných těžeb (uveřejnilo Ministerstvo zemědělství na své úřední desce dne 14. 9. 2017).
Jedná se o postup dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
13.Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do PS PČR 2017
Dne 25. 9. 2017 proběhla první schůzka OVK, kde její členové složili slib OVK. Dále byli
seznámeni s termíny voleb a obdrželi materiály „Pokyny pro postup OVK při realizaci
závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do PS PČR a Volební zákon“.
Volby do PS PČR proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017. Nejpozději tři dny před
zahájením voleb občané obdrží hlasovací lístky.
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Obec Hřibojedy má jeden volební okrsek. Volební místnost bude v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hřibojedech. Možnost volit mají občané v pátek 20. října 2017 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. V případě nemoci čí jiného závažného
důvodu může občan požádat volební komisy, aby za ním přišla domů s přenosnou
zapečetěnou volební schránkou. Aby mohl občan volit, musí svoji totožnost prokázat
platným občanským průkazem.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14.Různé, diskuze, došlá pošta, připomínky občanů
14.1.

Pojištění hasičského auta GAZ - Gasterra

Vozidlo je zařazeno do IZS podle zákona 168/1999 Sb., (zákon o pojištění odpovědnosti
vozidla). Požární vozidlo zařazení do IZS nemá havarijně pojištěná sedadla ve vozidle.
Veškeré škody a újmy na zdraví jsou hrazeny podle zákona 168/1999 Sb. § 11 (újma
způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti nahradí ministerstvo). Z
výše uvedeného vyplývá, že všichni, kteří jsou ve vozidle, budou odškodněni. Odškodnění
se, ale netýká řidiče vozidla.
Oslovili jsme dvě pojišťovny: Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a Českou pojišťovnu
k vypracování návrhu pojištění.
HVP – při spoluúčasti 5000,- pojištění za 12 854,- Kč
při spoluúčasti 10 000,- pojištění za 11 036,- Kč
ČP - Jedná o All riskové pojištění. Živel a krádež je po dobu 1 roku do plné ceny mínus
spoluúčast z pojistné události. Další rok je omezení na časovou cenu. Hodnota vozidla klesá
v čase. Dále je vůz pojištěn na pády, nárazy, vandalismus do plné výše – při pojištění se
spoluúčastí 10 000,- Kč za 13 757,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pojištění vozidla GAZ - Terra od pojišťovny HVP se
spoluúčastí 5000,- Kč.
Pro: 7

Proti:0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

14.2.

Uzavírka silnice Hřibojedy – Žíreč

Dne 25. 9. 2017 od 7:00 byla uzavřena silnice III. tř. 2854 v úseku od počátku obce Žíreč po
obec Hřibojedy z důvodu souvislé obnovy krytu vozovky. Uzavírka bude trvat do 29. 10.
2017 do 18:00 hodin.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14.3.

Pojistná událost – úraz na chodníku v obci

Z důvodu obezřetnosti byla nahlášena pojistná událost, doposud není pojišťovnou vyřešena,
s čím souvisí rozdílná stanoviska k vlastnictví chodníku (kdo nese odpovědnost za současný
stav chodníků v obci).
14.4.

Silniční dešťová kanalizace v obci Hřibojedy – stanovisko Správy silnic KHK

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zaslala 18. srpna 2017
stanovisko k vlastnictví dešťové kanalizace v obci, ve kterém sdělují, že tuto nemají ve své
evidenci a tím ani ve svém vlastnictví. Domnívají se, že tato kanalizace na pozemku
Královéhradeckého kraje je vlastnictví jiného subjektu.
Protože na příslušném LV není tato dešťová kanalizace zapsána (věcné břemeno), měla by
být součástí tělesa silnice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a ve správě příspěvkové
organizace kraje Správa silnic Královéhradeckého kraje a zřejmě v roce 2002 při přechodu
majetku z rušených okresních úřadů došlo k administrativní chybě. Uvedené bude dále
řešeno.
14.5.

GDPR – (General Data Protection Regulation) -

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o zákon s účinností května 2018. Na
jednání mikroregionu Hustířanka byl přednesen návrh ke společnému řešení této
problematiky
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14.6.

Dohoda o využití plakátovacích ploch

Na základě zákona č. 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky. Politickým stranám a politickým hnutím prostřednictvím uvedených výlepových ploch umožňuje
obec Hřibojedy rovný přístup na výlepové plochy. Obec Hřibojedy vyhrazuje následující
plakátovací plochy:
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 u kapličky (autobusové zastávky) v Malých Hřibojedech,
 na autobusové zastávce na Hvězdě,
 na autobusové zastávce v Hřibojedech.
Bylo navrženo, aby za výlep plakátů politické strany a politická hnutí uhradily poplatek 50,Kč. Celkový poplatek za umožnění výlepu ve výši 50,- Kč bude uhrazen při podpisu žádosti.
Poplatek bude jednorázový a platný ode dne podepsání listiny až do dne konání voleb.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek 50,- Kč za výlep plakátů pro politické strany a
politická hnutí. Politické strany a politická hnutí si budou samy odpovídat za vylepené
materiály, případné opravy, přelepy a za odstranění plakátů po ukončení voleb.
Pro: 7
14.7.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Podpis Memoranda o spolupráci - Braunův Betlém

Dne 24. 10. 2017 dojde v Kuksu ke slavnostnímu podpisu Memoranda o spolupráci –
Braunův Betlém - Ing. arch. Naděždou Goryczkovou – zástupkyní NPÚ, PhDr. Jiřím
Štěpánem – hejtmanem Královéhradeckého kraje, Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M. –
starostou obce Hřibojedy, Ing. Janem Jarolímem – starostou města Dvůr Králové n/L,
Ondřejem Sucháčkem – starostou obce Stanovice, Jiřím Beranem – starostou obce Kuks a
Ing. Martinem Pušem ředitelem OPS REVITALIZACE KUKS.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
14.8.

Žádost o organizování veřejné služby

Byla předložena Žádost o organizování veřejné služby v souladu s § 18a zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci hmotné v nouzi. Účelem je zabezpečit možnost výkonu veřejné služby, který
má přímou souvislost s výší dávek v hmotné nouzi pro evidované na úřadech práce. Po
splnění kritérií je možné požádat o přeřazení do výkonu veřejně prospěšných prací.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o organizování veřejné služby s
příslušným úřadem práce.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

14.9.

Znak a vlajka obce

Bylo předloženo několik návrhů na znak a vlajku obce. Zastupiteli byla vybrána varianta 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 vrcholy a čtyřmi
prohlubněmi. V modrém pruhu bílá šesticípá hvězda. Poměr šířky k délce je 2:3“.
Návrh na usnesení:
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
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.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

15.Usnesení a závěr
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Návrh byl schválen

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 2. ŘÍJNA 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 paní Ilonu
Čepelkovou a pan Libora Machače a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje střednědobý výhled hospodaření.
4. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje navýšení odměny starostovi obce na
20 848,- Kč od 1. 10. 2017.
5. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje pojištění vozidla GAZ-Terra od HVP se
spoluúčasti 5 000,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje poplatek 50,- Kč za výlep plakátů pro
politické strany a politická hnutí. Politické strany a politická hnutí si budou samy
odpovídat za vylepené materiály, případné opravy, přelepy a za odstranění plakátů
po ukončení voleb.
7. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje uzavření smlouvy o organizování veřejné
služby s příslušným úřadem práce.
8. 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 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.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé zápisu:

Ilona Čepelková:

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

Libor Machač:

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

Starosta obce:

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL. M.
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