ZÁPIS
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 13. ÚNORA 2019
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 Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M.
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.
Program
1.

Zahájení ..................................................................................................................... 1

2.

Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu ............................................................ 2

3.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ..................................................................... 2

4.

Kontrola hospodaření ................................................................................................ 3

5.

Územní plán (informace o nabytí účinnosti)............................................................... 4

6.

Strategický plán obce................................................................................................. 4

7.

Podání žádosti o dotaci .............................................................................................. 5

8.

Lesy ........................................................................................................................... 5

9.

Braunův Betlém ......................................................................................................... 6

10. KPÚ ........................................................................................................................... 6
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11. Aktivní politika zaměstnanosti ................................................................................... 6
12. Svoz nebezpečného a velkoobjemové odpadu ........................................................... 7
13. Pozemek pro výstavbu ............................................................................................... 7
14. MAS – Hradecký venkov - Ilona ................................................................................... 7
15. Různé, došlá pošta, diskuze ........................................................................................ 7
16. Usnesení a závěr......................................................................................................... 9

Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:
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 Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M. byla na funkci zapisovatelky
navržena paní Vlasta Machačová, ověřovatelé zápisu paní Ilona Čepelková a pan Jaroslav
Voňka ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelům nebyly zadány žádné úkoly.
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

4. Kontrola hospodaření
4.1. Hospodaření obce k 31. 12. 2018
 FIN 12/2018
 Stav pokladní hotovosti

85 168,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 104 641,70 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

234 825,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

203 443,03 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

89 027,08 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

1 066 592,00 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

5 243 825,65 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 5 041 418,71 Kč
Plnění rozpočtu

202 406,94 Kč

4.2. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 10, 11 z
rozpočtového roku 2018.
Rozpočtová opatření se týkají jednak dotací z úřadu práce na zaměstnance v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, tak i finančního příspěvku na domovní ČOV v částce 45 000,00 Kč na
jednu domovní ČOV již hotovou nebo nově vybudovanou a splnění Pravidel č P1/2017,
které schválilo Zastupitelstvo obce Hřibojedy.
Na jednání Zastupitelstva obce byly předloženy dvě žádosti o poskytnutí příspěvku na
opravu, modernizaci domovní ČOV. Žádosti si podali pan
a pan
.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvku z rozpočtu obce a jeho proplacení na
základě podaných žádostí pana .
a pana
a splnění podmínek
Pravidel č. P1/2017.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN
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4.3. Navýšení odměn zastupitelům
Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Účinnost tohoto
nařízení je od 1. 1. 2019.
Zastupitelé berou výše uvedené nařízení na vědomí.
Návrh na hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelům nezvýšit.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

4.4. Odkupné České spořitelny a.s.
Na účet obce byla připsána částka 265 73,28,00 jako odkupné za cenné papíry, které
měla obec u České spořitelny, a.s. Valná hromada České spořitelny v listopadu loňského
roku rozhodla o nuceném přechodu, tzv. vytěsnění minoritních akcionářů. Všechny akcie
banky získá majoritní vlastník, rakouská finanční skupina Erste Group. Zaplatila tak
drobným akcionářům za každou akcii spořitelny 1328,00 Kč.
5. Územní plán
Územní plán byl Zastupitelstvem obce schválen 17. 12. 2018 s účinností od 4. 1. 2019.
Oznámení opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce obce Hřibojedy včetně
elektronické od 19. 12. 2018 do 4. 1. 2019.
6. Strategický plán obce
Program rozvoje obce (strategický plán obce) Hřibojedy je plánovacím dokumentem
zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho
charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní
oblasti v rámci rozvoje obce.
Vytváří oporu v odborných analýzách, utřídí priority, a návrhy řešení. Písemná podoba
priorit a cílů usnadní jejich plnění, určí cestu směřující k prosperitě obce a uspokojení
potřeb jejich obyvatel. Program rozvoje obce může také přispět k lepšímu využití finančních
prostředků. Je důležitým dokumentem při získávání dotací potřebných k uskutečnění
vybraných rozvojových záměrů.
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Obec Hřibojedy neměla dosud zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil
rozvojové aktivy a byl závazným dokumentem. Program rozvoje obce se tak stane
komplexním konceptem, který je pro řízení obce a i pro rozhodování o klíčových otázkách
budoucnosti nezbytným a důležitým dokumentem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Program rozvoje obce Hřibojedy“ na roky 2019 – 2025.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

7. Podání žádosti o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo z programu PORV (program obnovy a rozvoje
venkova) dotační titul na „Rekonstrukci a přestavbu veřejných budov“. Cílem programu je
podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a
zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořen dynamický a
vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních
obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními
tradicemi. Dotace je poskytována až do výše 70% uznatelných nákladů. Dolní hranice činní
500 tisíc a horní 10 mil.
V rámci této dotace by bylo možné zrekonstruovat obecní úřad.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
programu PORV dotačního titulu DT 117d8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných
budov a její administraci na činností souvisejících s realizací zakázky firmou Profesionálové
a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové, IČO: 28806123 na základě zaslané nabídky ze dne 29.
1. 2019.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Lesy
Lesní hospodářský plán pro Obecní lesy Hřibojedy je schválen Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.
Těžba v lesích nadále pokračuje.
Současně je postupně prováděno zalesňování smrkem ztepilým, douglaskou tisolistou a
dubem letním.
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9. Braunův Betlém
V loňském roce 19. prosince se sešla v salonku nad restaurací Baroque Kuks pracovní
skupina Revitalizace Braunova Betléma.
 Studie Ing. R. Pavlačky byla prezentována 18. 12. 2018 Výboru pro kulturu a
památkovou péči Zastupitelstva KHK,
 bude projednán časový harmonogram a finanční rámec přípravné fáze projektu a na
Zastupitelstvu KHK k projednání
 dále prezentace a následné projednání v orgánech NPÚ
 proběhne informativní schůzka s hejtmanem KHK.
 k restaurování soch bude iniciována pracovní skupina, která bude mít několik dílčích
cílů - nalezení shody v postupu záchrany soch, zpracování restaurátorského záměru
vyčíslení nákladů dílčích opatření a následné péče.
10. KPÚ
Dne 17. ledna 2019 se na OÚ Hřibojedy sešli zástupci SPÚ Trutnov pan Ing. Kutina, Ing.
Pecenová, zástupce AGP Litomyšl pan Tměj, zástupce firmy POPR spol. s.r.o. pan Pokorný a
starosta obce Hřibojedy Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M., aby projednali reklamaci týkající
se příkopu poldru a zanesení rybníku bahnem v Hřibojedech.
Byl předložen návrh dohody o narovnání, která bude řešit odbahnění rybníka v částce 40 tis.
Kč.
Návrh usnesení
Kdo je pro uzavření dohody o narovnání?
Pro: 0

proti: 6

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Na jaře bude provedena prohlídka příkopů a nově zhotovených přehrážek za účasti
zhotovitele, investora a projektanta stavby.
11. Aktivní politika zaměstnanosti
V průběhu ledna 2019 byla podána žádost na Úřad práce ČR Trutnov o prodloužení dohody
na pracovní místo - pozice uklízeč veřejného prostranství. Stávající dohoda byla do 31. 1.
2019. Dodatkem číslo 2 byla prodloužena do 30. 4. 2019. Na počátku dubna podáme novou
žádost o další prodloužení.
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12. Svoz nebezpečného a velkoobjemové odpadu
Firma Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové zaslala nabídku
k odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ten svoz bude proveden jednu sobotu
v březnu nebo dubnu (bude upřesněno). Oba svozy budou probíhat souběžně.
13.Pozemek pro výstavbu
V červnu loňského roku jsme manželům Řípovým odeslali žádost o možnou směnu nebo
prodej pozemku. V srpnu jsme obdrželi odpověď, ve které manželé Řípovi proti prodeji
pozemků nejsou. Jedná se o část pozemku 1020 v k. ú. Hřibojedy o výměře cca 5 300 m2 orná půda.
Zastupitelstvo navrhuje cenu pro jednání o prodeji tohoto pozemku max. 75 Kč/m2.
Starostu pověřuje k jednání.
14.MAS – Hradecký venkov
Paní Čepelková informovala zastupitelstvo o možnosti stát se členem této MAS. Členem
této Místní akční skupiny je obec v rámci Mikroregionu Hustířanka. ZO bere informace n
vědomí.
15. Různé, došlá pošta, diskuze
15.1.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem zaslala žádost o finanční
podporu sociálních služeb pro rok 2019. V loňském roce jsme poskytli příspěvek
2000,00 Kč. Pečovatelské služby využil jeden občan z naší obce.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové ve
výši 2 000,00 Kč.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15.2.
Obcí zřízená jednotka SDH má 7 členů. Dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. a
metodického pokynu je doporučeno mít jednotku SDH obce o 9 členech.
Návrh na usnesení
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Zastupitelstvo obce schvaluje navýšit jednotku SDH obce o dva členy na celkový počet 9
členů. Všichni členové musí mít zdravotní prohlídku.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15.3.
Aby byla jednotka SDH obce akceschopná musí mít proškoleného velitele a
strojníka. Velitelem je pan
a strojník pan
. Oba absolvovali
školení v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Bylo navrženo, aby za práci
v jednotce SDH byli oba oceněni finančním darem a to velitel částkou 2 000,00 Kč a
strojník částkou 1 000,00 Kč.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro velitele pana
v částce 2
000,00 Kč, a pro strojníka pana
v částce 1 000,00 Kč za práci v jednotce SDH
obce.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15.4.
Dne 15. 2. 2019 v 15:00 hodin na požární stanici ve Dvoře Králové nad Labem
se uskuteční Velitelský den pro JPO kategorii II. III. V. Za JPO Hřibojedy se zúčastní
velitel jednotky pan Luděk Heřman.
15.5.
Dne 8. 2. 2019 proběhlo školení profesionálních řidičů pro JPO SDH. Za
jednotku obce Hřibojedy se školení zúčastnili pan
, pan
, pan
a pan
.
15.6.
Návrh technického řešení vodovodu, případně kanalizace je stavebník povinen
předložit k odsouhlasení vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace, případně
provozovateli, je-li k těmto úkonům zmocněn. Vlastník vodovodu nebo kanalizace
případně provozovatel po posouzení, zda je navrhovaná síť svou trasou, dimenzí a
kapacitou v souladu s generelem vodovodní a kanalizační sítě obce Hřibojedy a
s dlouhodobým plánem obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury obce
Hřibojedy, vydá písemná stanoviska, popř. stanoví podmínky, při jejichž splnění bude
možné záměr výstavby realizovat.
Vlastník případně provozovatel na žádost stavebníka vydává v rámci územního a
stavebního stanoviska k jednotlivým stupňům projektové dokumentace staveb
vodovodů a kanalizací a přípojek, jsou-li součástí PD. V případě samostatných
vodovodních nebo kanalizačních přípojek nebo jiných staveb vydává v rámci
územního a stavebního řízení svá stanoviska k jednotlivým stupňům projektové
dokumentace.
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Pracovníci zde na vyžádání vydávají stanoviska k navrženým vodovodním nebo
kanalizačním přípojkám a ostatním stavbám vyjma dopravních staveb.
Na žádost vydávají stanoviska k rekonstrukcím a přeložkám stávajících sítí, stavbám
nové infrastruktury a dopravních staveb.
Návrh na hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje, že veškeré činnosti budou na základě rozhodnutí vlastníka
vodovodu, případně kanalizace zpoplatněny dle aktuálního ceníku subjektu, který tyto
úkony byl oprávněn konat.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

15.7.
Datovou zprávou byla doručena písemnost z Královéhradeckého kraje se
žádostí vyvěsit zveřejnění záměru č. 7/2019 – darovat do majetku obce Hřibojedy
oddělené pozemky pod stavbou chodníků.
15.8.
Ozdoby vánočního stromku – bylo navrženo změnit výzdobu vánočního
stromku – dřevěné ozdoby, popř. pořídit i dřevěný betlém. Cenová nabídka na
výrobu takové ozdoby činí cca 200,00 Kč. Bylo navrženo zhotovení cca 15 ks.
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením nových dřevěných ozdob do výše cca
3 000,00 Kč. Paní Dlouhá osloví řezbářskou školu v Hradci Králové a zjistí možnost
pořízení dřevěného betléma jako zakázku z řad učňů.
15.9.
Byl přednesen návrh na oslovení pana
, který by mohl mít zájem o
psaní obecní kroniky. Paní Čepelková zjistí bližší podmínky.
15.10. Paní Čepelková přednesla návrh na uspořádání dětského karnevalu. Zjistí zájem
a případně volný termín.

16.Usnesení a závěr
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 13. ÚNORA 2019
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zapisovatelku paní Vlastu
Machačovou, ověřovatelé zápisu paní Ilonu Čepelkovou a pana Jaroslava Voňku ml.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uvolnění příspěvku z rozpočtu
obce a jeho proplacení na základě podaných žádostí pana Bc.
a pana
a splnění podmínek Pravidel č. P1/2017.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje odměny zastupitelům nezvýšit.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje „Program rozvoje obce
Hřibojedy“ na roky 2019 – 2025.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR programu PORV dotačního titulu DT 117d8210E –
rekonstrukce a přestavba veřejných budov a její administraci na činností souvisejících
s realizací zakázky firmou Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové, IČO:
28806123 na základě zaslané nabídky ze dne 29. 1. 2019.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy neschvaluje uzavření dohody o narovnání
na odbahnění rybníka v Hřibojedech ve výši 40 000 Kč se společností Agroprojekce
Litomyšl.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje finanční dar pro Pečovatelskou
službu Města Dvůr Králové ve výši 2 000,00 Kč.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje navýšit jednotku SDH obce o dva
členy na celkový počet 9 členů. Všichni členové musí mít zdravotní prohlídku.
10.Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje finanční dar pro velitele pana
v částce 2 000,00 Kč, a pro strojníka pana
v částce 1
000,00 Kč za práci v jednotce SDH obce.
11.Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje, že veškeré činnosti budou na základě
rozhodnutí vlastníka vodovodu, případně kanalizace zpoplatněny dle aktuálního
ceníku subjektu, který tyto úkony byl oprávněn konat.
Zapsala: Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé:
zápisu Ilona Čepelková:.......................Jaroslav Voňka ml.:………………………

Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
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...................

