ZÁPIS
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 20. BŘEZNA 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.
Program
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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 Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M. byla na funkci zapisovatelky
navržena paní Vlasta Machačová, ověřovatelé zápisu pan Libor Machač
a pan Josef Červený.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelům nebyly zadány žádné úkoly.
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce 28. 2. 2019

2

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

 FIN 02/2019
 Stav pokladní hotovosti

54 889,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 117 107,10 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

234 825,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

672 758,07 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

60 109,49 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

1 044 368,00 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

1 136 391,39 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 955 160,54 Kč
Plnění rozpočtu

181 230,85 Kč

4.2. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 1 z
rozpočtového roku 2019.
Rozpočtová opatření se týkají jednak dotací z úřadu práce na zaměstnance v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, příspěvek knihovně v Trutnově, příspěvek Mikroregionu Hustířanka,
příspěvek Pečovatelské službě Dvůr Králové nad Labem, prodej akcii, vratka za volby…
4.3. Závěrečný účet a účetní závěrka
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 27. 2.
2019 a je stále vyvěšen. ZO seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2018 a s účetní
závěrkou za rok 2018.
Účetní závěrka obsahovala:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
 inventarizační zprávu
 výkazy FIN 12/2018
 výkaz zisků a ztrát
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 rozvaha
 příloha
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky - bez oprav. Bylo ujednáno, že bude hlasováno jednotlivě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2018 v částce
- 673 536,40Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN.

5. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka proběhlo dne 21. 2. 2019 ve Velichovkách. Na programu
jednání bylo:
 přistoupení obce Stanovice do Mikroregionu Hustířanka – je možné na základě písemné
žádosti obce Stanovice a předložení výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení vstupu
obce do Mikroregionu Hustířanka. Výbor svazku jednohlasně odsouhlasil.
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 Změna stanov – dodatek č. 3 o přistoupení obce Stanovice – odsouhlaseno.
 Dotace OPŽ na projekt Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou
strategického rozvoje a zvýšení kvalifikace zástupců obcí – paní Čepelková seznámila
starosty s dosavadní činností spojenou s plánovanými školeními zastupitelů obcí. Zaslala
starostům další možná témata školení a vyzvala starosty, aby si vybrali. Dále shrnula stav
zpracování a aktualizace strategických plánů obcí. Po zpracování všech strategických
plánů obcí bude zpracováván strategický plán Mikroregionu Hustířanka.
 dotace z MMR – informace o podání žádostí:
- Heřmanice – oprava místní komunikace
- Lanžov – oprava centrálního kříže
- Lužany – rekonstrukce obecního domu
6. Výběrové řízení – rekonstrukce povrchu hřiště
Dne 28. 2. 2019 proběhlo v sídle firmy Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, Hradec Králové,
IČO: 28806123 výběrové řízení na dodavatele realizace „Rekonstrukce povrchu
víceúčelového hřiště“. Výběrového řízení se zúčastnily čtyři firmy s cenovými nabídkami:
pořadí

firma

cena bez DPH

cena s DPH

4

Milan Palm, Žíreč

673 918,00

811 811,00

3

S-Vision s.r.o., Pecka,

567 310,00

686 445,00

1

Vysspa Sports Techlogy s.r.o, Plzeň

485 000,00

586 850,00

2

Linhart s.r.o. Stará Boleslav

565 668,00

684 458,00

Všechny čtyři nabídky splnily obsahové náležitostí podání podle zadávacího řízení. Kritérium
pro hodnocení pořadí byla cena (bez / s DPH).
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce 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."
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN

7. Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Byla podána žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Dle stanoviska
Policie ČR je potřeba ještě doplnit do dokumentace rozhledové parametry připojení na
komunikaci a k dopravnímu značení snížení rychlosti dodatkové tabulku s omezením času.

8. Lesy
Starosta s lesním hospodářem prošli lesy, aby zjistili míru poškození. Vítr vyvrátil borovice v
oblasti nad Údolní nivou s takovou razancí, že nová oplocenka byla vyvrácenými kořeny
vyzvednuta až do 2 metrové výše. Další vývraty a věšáky jsou nad Betlémem (nad Garinem,
nad lomem). Drobné poškození oplocenek opraví pan Zdeněk Černý – zaměstnanec obce.
9. KPÚ
Dne 6. 3. 2019 byl odeslán dopis Agroprojekci Litomyšl (v kopii SPÚ Trutnov) s usnesení
Zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019, kde Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabízenou
finanční náhradou a požaduje odstranění vzniklé škody. Jedná se o zanesení obecního
rybníku (požární nádrže) ornicí (hlínou) z příkopů na přítoku a odtoku z poldru. Dále je
potřeba v jarních měsících provést kontrolu rozsahu poškození a v příznivých klimatických
podmínkách provést úklid zbytků kameniva, vyrovnání terénu a osetí travinou, vše
v rozsahu původního stavu před najetím techniky.
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Dne 27. 3. 2019 se od 12:00 hodin uskuteční prohlídka staveniště uznaných reklamací a
nového poškození krajnice u cesty HC2.
10. Kronika a kronikář obce
Minulý čtvrtek proběhla schůzka s panem Romáškem. Pan Romášek si udělal nějaké
poznámky, ale zatím je pracovně vytížen. Jedna z jeho představ je, že by zkusil sepsat jeden
rok (předběžně rok 2018), a poté bychom se domluvili na ostatním. Spíše počítá s tím, že by
začal kroniku psát a pak by další pokračování někomu předal.
Z archívních dokumentů máme zatím zpracované podklady pro 7 let (od roku 1990 do 1997)
Máme to nazvané jako Novodobá kronika Hřibojedy, Malé Hřibojedy a Hvězda. Práce
navazuje na návštěvu s kontrolou archiválií ze Státního okresního archívu Trutnov před pěti
lety. Sice nemáme kroniku, ale svázání Zpráviček naplňuje archivaci významných
společenských akcí v obci mj. podle zákona o kronikách. Zákon o obecních kronikách de
facto vyžaduje alespoň jeden zápis za rok.
Dále starosta seznámil přítomné se zpracováním za roky 2010 - 2018, kde zdrojem jsou
Zprávičky včetně fotografií, zápisy ze ZO a další písemnosti. V Státním okresním archívu v
Trutnově pak jsou další listiny z historie obou obcí - Hřibojedy a Hvězda:
 Archiv obce Hvězda (1824 - 1944). Obsah: Gemeindeamt Stern - zápisy (protokoly
obecního zastupitelstva), obecní matrika (1824-1939), evidence pozemků, účetní a
daňové knihy, německy.
 Kronika obce Hřibojedy (14. 8. 1924 – 31. 8. 1938). Obsah: Gemeindeamt Siebojed Gedenkbuch Siebojed / Kronika obce Hřibojedy a účetnictví, počet stran: 394, z toho
popsaných 157, rukopis, vazba pevná polokožená, rozměr: 34 x 22 cm, německy,
digitalizováno: CZ_225105010_538_x1, rok 2011, 166 snímků, DF Olympus E-520.
 MNV Hvězda (1945 - 1963). Obsah: zápisy (pléna a rada), evidence obyvatel,
účetnictví, v roce 1960 obec Hvězda sloučena s Hřibojedy, česky.
 Místní národní výbor Hřibojedy (1947 - 1976). Obsah: zápisy (pléna a rada), veřejné
schůze, hlášení o činnosti MNV, Národní fronta, hospodaření, konfiskáty, česky.
 Jednotné zemědělské družstvo Hvězda (1958 - 1960). Obsah: pasporty, česky.
 Družstvo pro rozvod elektřiny a mechanizace zemědělství v Hřibojedech a Jednotné
zemědělské družstvo Hřibojedy (1947 / 1952 - 1974). Obsah: zápisy ze schůzí (vč.
zápisů ze schůzí), referáty z výročních členských schůzí, pasporty, úvěry, česky.
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 Spořitelní a záložní spolek Hřibojedy (1916 - 1945). Obsah: Raiffeisenkasse Siebojed
Spar- und Darlehenskassenverein Sibojed - presidiální spisy, korespondence,
přihlášky vkladů, bilance, německy.
 Kampelička - spořitelní a záložní spolek Hřibojedy a Záložna - Kampelička Hřibojedy
(1945 - 1952). Obsah: protokoly o schůzích, seznam členů, revizní zprávy, dozorčí
rada, podíly, česky.
 Obecná škola Hřibojedy a Národní škola Hřibojedy (1945 - 1951). Obsah: třídní knihy
a výkazy, spisy, česky.
 Mateřská škola Hřibojedy (1950 - 1951). Obsah: korespondence, oběžníky, česky.
 Místní lidová knihovna Hřibojedy a Osvětová beseda Hřibojedy (1978 - 1996). Obsah:
akce knihovny a Osvětové besedy, česky."
Pan Jaroslav Borůvka z Jaroměře nám nabídl ke koupi staré fotografie, skleněné negativy,
pohlednice, na kterých jsou vyobrazeny Hřibojedy kolem roku 1930. Za vše požaduje cenu
7 000,00 Kč. Bylo navrženo zakoupit tyto historické předměty do majetku obce Hřibojedy
jako dědictví pro další generace. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a souhlasí se
zakoupením.

11.Došlá pošta, různé, diskuze
11.1.
Byl předložen rozpočet na konání okresního ZPV, který se bude konat 21. 9.
2019 ve výši 60 tis. Kč. Zastupitelstvo bylo s rozpočtem seznámeno a bylo navrženo
podání žádosti o individuální dotaci Královéhradeckému kraji.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o individuální dotaci na Královéhradecký
kraj na zajištění a organizaci okresního ZPV.
Pro: 7

proti: 0

Zdržel se: 0
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NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN

12. Usnesení a závěr
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 20. BŘEZNA 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 pan Libora Machače a pana Josefa Červeného.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje a souhlasí s výsledkem
hospodaření obce za rok 2018 v částce - 673 536,40 Kč a souhlasí s jeho převodem na
účet 432.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2018 bez
výhrad.
6. 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."
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o individuální
dotaci na Královéhradecký kraj na zajištění a organizaci okresního ZPV.
Zapsala: Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé:
zápisu Libor Machač:.......................Josef Červený.:………………………
Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
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...................

