ZÁPIS
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 22. KVĚTNA 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 7 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.
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Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:
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, ověřovatelé zápisu paní Renata Dlouhá a pan Jaroslav Voňka ml.
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
3.1.

Rekonstrukce víceúčelového sportoviště

Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení a
stanovené. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na realizaci „Rekonstrukce
víceúčelového sportoviště“ s vítěznou firmou Vysspa Sports Techlogy s.r.o., Plzeň. V případě
neposkytnutí součinnosti firmy Vysspa Sports Techlogy s.r.o., Plzeň Zastupitelstvo obce
schvaluje s uzavřením smlouvy na realizaci „Rekonstrukce víceúčelového sportoviště“
smlouvy s další firmou v pořadí Linhart s.r.o. Stará Boleslav. V případě opakované
nesoučinnosti k uzavření smlouvy s dalšími firmami dle pořadí výsledku výběrového řízení
bude postupováno až do vyčerpání všech hodnocených účastníků výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo" – podrobnosti v bodě č. 6
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3.2.

Žádosti o dotaci na zajištění a organizaci okresního ZPV

Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o individuální dotaci na
Královéhradecký kraj na zajištění a organizaci okresního ZPV - SPLNĚNO
4. Hospodaření obce
4.1.

Hospodaření obce 30. 4. 2019

 FIN 04/2019
 Stav pokladní hotovosti

107 969,00Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 063 426,92 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

234 825,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

386 353,73 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

30 420,02 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

1 022 144,00 Kč

 Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)

1 611 460,24 Kč

 Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům) 1 777 779,38 Kč
 Plnění rozpočtu
4.2.

- 166 319,14 Kč

Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 2 a 3 z
rozpočtového roku 2019.
Rozpočtová opatření se týkají jednak dotací z úřadu práce na zaměstnance v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, přesunem finančních prostředků na položky, refundace mzdy, servis
a oprava Gazelly a GazTerry…
5. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka se uskuteční 30. 5. 2019
5.1.

Školení o lesích

Dne 2. 5.2019 se v zasedací místnosti OÚ v Dubenci uskutečnilo školení „Zákon o lesích a
současné problémy v lesním hospodářství“ – přednášejícím byl pan Bc. Milan Šimek, DiS vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Na programu školení
bylo:
 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 Kalamitní škůdce-lýkožrout smrkový
 Základ prevence proti hmyzím škůdcům
 Kontrola a obrana – lýkožrout smrkový
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 Zalesnění a výchova porostů
 Dotace v lesním hospodářství a další potřebné informace
Školení se zúčastnil za obec Hřibojedy Miloš Dohnálek a Miroslav Vrabec.
5.2.

Mapový software pro obce

Nabídka nákupu software GRAMIS pro obce (obec Hřibojedy jej již využívá).
Nabídka multilicence DSO Mikroregion Hustířanka: 11 900,- Kč (první rok) a 6 900,- další
rok, cena za rok. Současná cena obec Hřibojedy (pro 2 katastrální území!): 4 900,- Kč za rok
(de facto 1 ostrá licence + další PC, jen nejdou používat najednou + 1 vývojová zdarma
tablet včetně evidence majetku - tzv. vrstvy.
Nabídka nákupu licence a roční poplatek (pro nás vychází v první roce 2,5 x (o 142 %) dražší,
než máme nyní, další rok 1,4 x (o 41 %) dražší.
Při uplatnění dotace byly 3 roky ve výši 100 % nákladech hrazeny asi z dotace, další roky
bychom si platili sami (o 2 000,- Kč + DPH více než nyní).
Měsíční aktualizace katastrálních dat DSO Mikroregion Hustířanka: 200,- Kč / měsíc /
katastrální území. Měsíční aktualizace katastrálních dat obec Hřibojedy 100,- Kč / měsíc /
katastrální území, tím že máme 2 katastrální území, tak to je 200,- Kč/měsíc.
Měsíční aktualizace katastrálních území obce (pro nás vychází 2x dražší, než máme nyní, tj.
za rok 2 400,- Kč + DPH.
5.3.

MAS Hradecký venkov - nabídka zapojení do projektu

Název projektu: Efektivní veřejná správa obcí
Území: 3 - 4 mikroregiony: Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda,
Hustířanka.
Projekt je zpracováním potřebných generelů a studií a zvyšováním kvalifikace zaměstnanců
a zastupitelů v obcích v samosprávných a odborných oblastech. Dalším cílem projektu je
zlepšit komunikaci veřejné správy směrem k občanům.
Dotace: 95%, vlastní prostředky 5%
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
6. Výběrové řízení – rekonstrukce povrchu hřiště
Dne 28. 2. 2019 proběhli v sídle firmy Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové,
IČO: 28806123 výběrové řízení na dodavatele realizace „Rekonstrukce povrchu
víceúčelového hřiště“. Vítězná firma Vysspa Sports Techlogy s.r.o., Plzeň neposkytla
součinnost a nedošlo k podpisu smlouvy o dílo. Byla oslovena v pořadí druhá firma - Linhart
s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 47052121, se kterou
byla smlouva o dílo podepsána.
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Dne 22. 5. 2019 bylo předáno staveniště zástupci firmy Linhart s.r.o. panu Vratislavu Rykovi.
7. KPÚ Hřibojedy
7.1.

Prohlídka příkopů cest HC2 a VC23

Klasika - zhotovitel vše udělal dle PD, projektant projekt dle norem. Do týdne má dle dnešní
dohody zhotovitel EUROVIA zaslat na SPÚ informaci, zda mají zájem část příkopů opravit
(jde o finance) tak, aby předešel reklamačnímu řízení, případným soudním znaleckým
posudkům a ev. soudním sporům .... ten, kdo by to prohrál (jde o evropské finance dotace), bude pak platit vše, na to Ing. Kutina výslovně upozornil. Více v zápise z dnešního
jednání u cesty HC2 a poldru PEO4 v Hřibojedech (příloha), dále je v příloze email.
7.2.

Reklamce škody - zanesení rybníka v Hřibojedech

Prostředky z pojišťovny mají (alespoň částečně) zajištěné, má na starosti stavbyvedoucí
Pokorný. Více v bodu 8.
7.3.

Reklamace příkopů poldru

Stávající prahy nestačí, budou dosypány další. Kámen je vysbírán a částečně opraveny
koleje, finální úprava terénu a osetí bude provedeno po dokončení dalších prahů.
Nenašla se shoda (se starostou), jak naložit s erozí dna příkopů, projektant se domnívá, že
se sami zanesou hlínou po dokončení prahů. Navrhoval jsem strhnout erodované kolmé
stěny, vysvahovat a oset. Projektant se ale obává vyplavení sypaného svahu do rybníka.
Řešením by bylo nátokové koleno (už jsme řešili) u vtoku do hráze poldru, které by zamezilo
průtoku vody a vytvořilo u výtoku usazovací nádrž hloubky cca 30 cm. Přebytečná voda by
se vsákla, bahno zůstalo v poldru a neteklo by dále do rybníka.
7.4.

Zálivka

Byla provedena opětovná zálivka keřů, stromků a truhlíku. Zatím to vypadá, že je 100%
uchycení, některé zlatice už jsou pěkně vykvetlé, vajgélie i růže mají pupeny.
7.5.

HC6 Končiny

Den 8. 4. 2019 proběhla kontrola na HC6 a HC2 (Dubenec), tady jsou příkopy OK. Výsadba
velmi pěkná, poškozených asi 10 stromků a keře.
8. Rybník – vybudování odkalovací hráze
Bylo provedeno vypuštění rybníku a opravení stavidla. Firma Agroprojekce zajistila vyčištění
(odbahnění) na své náklady prostřednictvím firmy POPR s.r.o.
Byla předložena nabídka na opravu (obnovu) hrázky odkalovací nádrže a oprava chybějících
částí hlavní hráze v částce 124 803,93 Kč.
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9. Lesy a Braunův Betlém
Dne 3. 4. 2019 se uskutečnilo jednání ke studii Revitalizace území Braunova Betlému. Zápis
(6 stran) z jednání byl zaslán zastupitelům obce a předložen na tomto zasedání.
Dne 10. 5. 2019 se uskutečnilo na krajském úřadě jednání u náměstkyně hejtmana Mgr.
Martiny Berdychové za účasti zástupců Ministerstva kultury - Jiřího Vejčnera, PhD. (vrchní
rada z Odboru památkové péče) a Mgr. Ing. Evy Trejbalové (vedoucí oddělení ochrany
kulturních památek z Odboru památkové péče) a mé osoby jako starosty obce Hřibojedy.
Jednání samotné probíhalo spíše ve formátu seznámení s dosavadním procesem, prezentací
postojů obce i kraje apod.
Z jednání nebyl pořízen zápis. Dalším krokem by mělo být:
 vypracování dalšího posudku, který bude zpracovaný MK ČR,
 předání informací jednání paní generální ředitelce NPÚ Ing. arch. Naděždě
Goryczkové zástupci MK ČR,
 obec Hřibojedy do dalšího nebude veřejně prezentovat (weby) prodej památky s
pozemkem (týká se určitého časového prostoru k možnosti návrhu řešení MK a NPÚ,
nikoliv neomezeného) a nebyly dohodnuté dalších (závazné) postupy.
10.Vodovod – cena vody na období 2019/2020
Dne 7. 5. 2019 byla provedena servisní prohlídka stavu všech ATS (Litič, Hřibojedy a
Libotov).
Na ATS Hřibojedy bylo provedeno odvzdušnění a kontrola tlaku na konci řádu (Peterovi).
Na ATS Litič (pod areálem Karsit) byly zjištěny závady:
 vadná tlaková nádoba,
 vadný tlakový spínač (chod na sucho),
 vadný odvzdušňovací ventil – teče,
 nelze zamknout rozvodné skříně, zalomený zámek,
 vadný poklop (nutná oprava).
Kalkulace opravy (ATS - obec Litič):
 Tlaková nádoba 100 l – obyčejná cca 6 000,- nebo nerezová cca 11 000, Tlakový spínač inverzní (pro chod na sucho) cca 700, Odvzdušňovací ventil – cca 2 500, Nový zámek do dvířek rozvaděče cca 700, Práce a cestovné cca 3 000,Celkem cca 17 900,- bez DPH + součinnost provozovatele
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Dne 31. 5. 2019 proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě fyzická a dokladová kontrola čerpání a využití dotace poskytnuté
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt „Dostavba vodovodu Hřibojedy“ dle
smlouvy o poskytnutí dotace č. ES10821.
Cena vody pro období 06/2019 – 05/2020 je navržena opět dvousložková a to:
 38,00 Kč/(m3)
 40,00 Kč/ měsíc
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje cenu vodného na období 06/2019 – 05/2020 jako
dvousložkovou, která se bude skládat z 38,00 Kč /m3 a 40,00/měsíc Kč.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

11. Rekonstrukce budovy OÚ
Od odboru dopravy (v návaznosti na Stanovisko Police ČR v Trutnově) přišel souhlas s
umístění dodatkových tabulek na dopravní značky a souhlas s dopravním řešením projektu
rekonstrukce budovy OÚ.
Dále:
 je odeslána žádost pro vydání stanoviska obce - civilní obrana a případně pro kácení
stromu,
 vyjádření správců sítí je aktualizováno,
 specialista na dopravní řešení zapracovává připomínky Policie ČR,
 PENB je hotové.
12.Došlá pošta, různé, diskuze
12.1.

Veřejnoprávní smlouva

Starosta navrhl, aby z důvodů legislativních změn byla ukončena veřejnoprávní smlouvu o
zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřená dne 9. 10. 2003 s městem Dvůr Králové nad
Labem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obec Hřibojedy z důvodů legislativních změn souhlasí s ukončením
veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené dne 9. 10. 2003
s městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu, aby podepsal „Dohodu o ukončení
smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy“.
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Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Dále starosta navrhl, aby byla uzavřena nová Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2000 Sb. správní řád ve znění
pozdějších předpisů s městem Dvůr Králové nad Labem.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí s uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků s městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro: 7
12.2.

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Žádost o finanční dar na pořádání dětského dne

Byla doručena žádost z obce Libotov o poskytnutí finančního daru na pořádání dětského
dne v obci Libotov, který se koná 1. 6. 2019 na fotbalovém hřišti v Libotově. Bylo navrženo
přispět částkou 5 000,00 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí s finančním darem na pořádání dětského dne
v Libotově v částce 5 000,00 Kč.
Pro: 7
12.3.

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Finanční dar obce

Finanční dar pro paní Evu Hynkovou za aktivní činnost v kulturně-sociálním výboru v částce
2 000,00 Kč.
12.4.

Finanční dar obce

Finanční dar pro pan Jana Dlouhého za opravu šoupěte rybníka a výpomoc při opravě
hydrovaru v ATS v částce 3 000,00 Kč.
12.5.

Volby do Evropského parlamentu

Dne 24. a 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského Parlamentu. Volební místnost
v obci Hřibojedy bude v zasedací místnosti obecního úřadu. Občané mohou volit v pátek 24.
5. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
12.6.

Úřad práce - prodloužení dohody na VPP

Dne 20. 5. 2019 komise aktivní politiky zaměstnanosti zamítla žádost na VPP o prodloužení
dohody č. TUA-VZ-45/2018.
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12.7.

SDH Hřibojedy

V pátek 17. 5. 2019 v 10 hod. proběhlo tematické cvičení jednotek SDH u ZŠ v Dubenci.
12.8.

Propad komunikace III. tř. č. 2854 v části obce Hvězda

Dne 22.5.2019 bylo na obec Hřibojedy nahlášeno poškození asfaltové komunikace na
hranici silnice III. třídy č. 2854 z Dubence do Hřibojed (parc. č. 524 k. ú. Hvězda) v části
napojení na obecní místní komunikaci do Hvězdy (parc. číslo 286/1 k. ú. Hvězda).
Jedná se o šálkovitý propad komunikace průměru cca 30 cm s dírou o průměru asi 15 cm.
Pod dírou je dutá výduť, zřejmě způsobená průtokem vody pod komunikací z důvodu
špatného technického stavu mostku krajské komunikace. Již v minulosti byl nahlášen
propad tělesa komunikace na mostku (v části u zábradlí). Voda Libotovského potoka
neprotéká zatrubením, ale okolo trubek a podložím této silnice. Trubky a nátokové čelo
mostku je navíc zcela narušeno kořenovým systém náletových porostů na hranici mostku.
Závada bude nahlášena neprodleně vlastníkovi (správci) komunikace.
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13. Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 22. KVĚTNA 2019
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zapisovatelku paní Vlastu
Machačovou, ověřovatelé zápisu paní Renatu Dlouhou a pana Jaroslava Voňku ml.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje cenu vodného na období
06/2019 – 05/2020 jako dvousložkovou, která se bude skládat z 38,00 Kč /m3 a 40,00
Kč/měsíc.
4. Zastupitelstvo obec Hřibojedy sedmi hlasy z důvodů legislativních změn souhlasí
s ukončením veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené
dne 9. 10. 2003 s městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu, aby podepsal
„Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy“.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy souhlasí s uzavření nové Veřejnoprávní
smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Dvůr Králové nad
Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy souhlasí s finančním darem na pořádání
dětského dne v Libotově v částce 5 000,00 Kč
Zapsala: Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé:
zápisu Renata Dlouhá:.......................Jaroslav Voňka ml.:………………………

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