ZÁPIS
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 2. ŘÍJNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY
1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:00 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.
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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: 6

Zdržel se: 0

Proti: 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: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Nebyly zadány žádné úkoly
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce 31. 8. 2019
 FIN 08/2019
 Stav pokladní hotovosti

138 408,00Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

1 298 844,28 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

234 825,00 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.

255 319,00 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.

82 726,47 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

977 693 Kč

 Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 3 334 470,65 Kč
 Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům) 4 122 510 54 Kč
- 788 039,89 Kč

 Plnění rozpočtu
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4.2. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 7 a 8 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,
rekonstrukce hřiště atd.
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Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Na Zastupitelstvo se dostavil 7 člen ze 7 zvolených zastupitelů.
5. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka, které se mělo konat ve čtvrtek 19. 9. 2019 v Zaloňově,
bylo přesunuto na 17. 10. 2019 také do Zaloňova.
6. Hřiště
Výstavba hřiště byla dokončena 28. 6. 2019 a bylo provedeno vyúčtování dotace.
Provozní řád hřiště je k dispozici na tabuli, která je umístěna před vchodem na hřiště.
Rezervace hřiště funguje na webových stránkách obce Hřibojedy www.hribojedy.cz.
Úkol: Machačová - pozvat technika na umělý trávník, aby provedl prohlídku hřiště na
základě námitek uživatelů o nemalých prohlubinách na hřišti s cílem zjistit, zda je nutné
reklamovat u zhotovitele hřiště.
7. Prodeje pozemků p. č. 480, 481, 482, 483, 484 v k. ú. Hvězda
Obec Hřibojedy je majitelem uvedených pozemků p. č. 480 o výměře 5 657 m2 –
trvalý travní porost, 481 o výměře 959 m2 – ostatní plocha – neplodná půda, 482 o
výměře 126 m2 – ostatní plocha – jiná plocha, 483 o výměře 2 063 m2 – trvalý travní
porost, 484 o výměře 218 m2 – ostatní plocha – neplodná půda vše v k. ú. Hvězda
(celková rozloha výše uvedených pozemků je 9 023 m2). Obec tyto pozemky nijak
nevyužívá. Bylo navrženo tyto pozemky nabídnout k prodeji za minimální cenu
150 000,00 Kč. Byl vyvěšen záměr prodeje od 6. 9. 2019 do 23. 9. 2019 na úřední
desce obce Hřibojedy včetně elektronické. Přihlásil se jeden zájemce a to pan
,
,
.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje prodeje pozemků p. č. 480, 481, 482, 483, 484 v k.
ú. Hvězda za cenu 150 000,00 Kč panu
, bytem
,
.
Pro: 6
8.

Proti: 1

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Prodeje pozemků

Obec Hřibojedy je majitelem pozemku p. č. 1148 o výměře 711 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace. Pozemek byl geometrickým plánem č. 210-174/2019 rozdělen na dva
pozemky:
o výměře 242 m2, který by byl sloučen s pozemkem parc. č. 8 o stávající výměře 3298
m2, druhu pozemku zahrada, nově tak o výměře (po sloučení) 3540 m2 a dále
o výměře 469 m2, který by zůstal vedený pod parcelním číslem 1148 (stávajícím) jako
ostatní plocha, ostatní komunikace, z původní výměry 711 m2 nově výměra 469 m2.
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Byl navržen záměr prodeje části pozemku p. č. 1148 o výměře 242 m2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace z jeho původní výměry 711 m2, a to jedinému zájemkyni
paní Renatě Burešové, č. p. 17, 54401 Hřibojedy, do výhradního vlastnictví za účelem
zpřístupnění nemovitosti - pozemku parc. č. 8 a pozemku st. 25 a jeho součásti stavby (objekt bydlení čp. 17), jak je uvedeno na LV 128 pro k. ú. Hřibojedy, a to za
cenu 15 000,00 Kč. Pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 210-174-2019 a
oceněn znaleckým posudkem č. 2738-65-2019 na cenu 7 260,00 Kč. Tento záměr byl
vyvěšen od 6. 9. 2019 do 23. 9. 2019 na úřední desce obce Hřibojedy včetně
elektronické. O výše uvedený pozemek se přihlásila paní
.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schválilo prodeje části pozemku p. č. 1148 o výměře 242 m2
– ostatní plocha, ostatní komunikace z jeho původní výměry 711 m2, a to jedinému
zájemkyni
, č. . ,
, do výhradního vlastnictví za
účelem zpřístupnění nemovitosti - pozemku parc. č. 8 a pozemku st. 25 a jeho součásti stavby (objekt bydlení čp. 17), jak je uvedeno na LV 128 pro k. ú. Hřibojedy, a to za cenu
15 000,00 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Hospodaření v lesích
Byla podána žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje o finanční příspěvek na
hospodaření v lesích.
K problematice kůrovce se bude konat dne 9. října 2019 od 16,30 hod. v aule České lesnické
akademie v Trutnově seminář na téma „Kůrovec, lesy a my“. Seminář je určen všem,
kterým tento problém není lhostejný a to i samozřejmě i z řad veřejnosti.
10. Vodovod
V současné době je v obci Hřibojedy napojeno 58 domácností na obecní vodovod. Jedná se
jak o trvale žijící občany tak o rekreační chalupy.
11. Chodníky
Krajský úřad Královéhradeckého kraje darovací smlouvou převedl chodníky do majetku
obce Hřibojedy. Záměrem obce je postupná rekonstrukce nebo oprava a údržba stávajících
chodníků.
K opravě chodníků je potřebná jednoduchá projektová dokumentace. Paní Čepelková
oslovila firmy INGPLAN a Hauckovi s.r.o.
Požadavky na PD rekonstrukce chodníků: kompletní výměna vrstev, v dalším úseku výměna
a zhutnění stávající vrchní vrstvy, nové obrubníky, zámková dlažba 6 na vjezdy 8.
Projektová dokumentace je potřeba při žádosti o dotace.
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12. Nákup zahradní techniky
K údržbě zeleně v obci je potřeba zakoupit zahradní sekačku, nebo traktůrek. Současná
technika dosluhuje. Otázkou zůstává, zda traktůrek s mulčováním nebo se sekáním a
sběrem trávy a jaký rozsah práce (plochy) má udržovat.
13. Dotace
V průběhu letošního roku jsme obdrželi dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
rekonstrukci víceúčelového hřiště (340 tis.) a na pořádání závodů požární všestrannosti (60
tis).
14. Veřejně prospěšné práce
V současné době čerpáme dotaci na veřejně prospěné práce z úřadu práce do konce měsíce
listopadu. Během listopadu požádáme o prodloužení. Tato dotace pokryje náklady na mzdu
pracovníka.
15. Došlá pošta, různé, diskuze
15.1.

Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování
psa (očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně viditelným tetováním
provedeným před 3. 7. 2011.
Bylo navrženo, aby byl do obce Hřibojedy pozván veterinář, který by provedl očipování psů.
Majitelé psů se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
15.2.

Inventury 2019

Starosta vydal plán inventur na rok 2019.
Inventarizační komise by řádně proškolena dne 30. 9. 2019
Členové inventarizační komise jsou:
 předseda Vlasta Machačová
 člen Ilona Čepelková
 člen Josef Červený
 člen Jaroslav Voňka ml.
 člen Libor Machač
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
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15.3.

Dotace z Ministerstva životního prostředí

Pro obec Hřibojedy je možné získat až 100% finanční dotaci z programu z Ministerstva
životního prostředí na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných
prostranstvích. Dotace je až do výše až 250 tisíc korun. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu
krajiny.
Tento dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční
prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, přičemž se
předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a
systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Podprogram pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK volná krajina)
Podprogram je pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí" (PPK B volná krajina) a podporuje opatření ve volné krajině. Žádost do tohoto podprogramu může
podávat široký okruh žadatelů, např. fyzické a právnické osoby, spolky, města, obce.
Maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč, dotace do 100 %.
Podprogram podporuje mj. následující opatření: výsadbu nelesní zeleně (solitéry, liniové a
skupinové prvky).
Odborný posudek vypracuje a v případě realizace akce by zajistila odborný dozor Ing. Petra
Syrovátková, Libušina 2771, 544 01, Dvůr Králové nad Labem, Identifikační číslo osoby:
03839010.
Bylo navrženo, aby byla podepsána Smlouva o dílo (SoD) na spolupráci při přípravě projektu
Výsadba nelesní zeleně a zpracování odborného posudku - 5000,- Kč (vč. DPH) a zajištění
odborného dozoru v případě realizace akce za podmínky získání dotace z programu: 45
000,- Kč (vč. DPH) to vše v rámci dotačního programu: Posílit přirozené funkce krajiny,
podprogramu (opatření): výsadba nelesní zeleně (solitéry, liniové a skupinové prvky), řídící
orgán programu MŽP a SFŽP.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje s podání dotace na podporu komunitní výsadby listnatých
stromů na veřejných prostranstvích částce do 250 000 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Petrou Syrovátkovou za zpracování
odborného posudku k projektu Výsadba nelesní zeleně - 5000,- Kč (vč. DPH) a za zajištění
odborného dozoru v případě realizace akce za podmínky získání dotace z programu: 45
000,- Kč (vč. DPH). Zároveň pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

16.Usnesení a závěr
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 2. ŘÍJNA 2019
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu paní Renatu
Dlouhou a pana Jaroslava Voňku ml. a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schválilo prodej pozemků p. č. 480, 481,
482, 483, 484 v k. ú. Hvězda za cenu 150 000,00 Kč panu
,
,
.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo prodej části pozemku p. č. 1148
o výměře 242 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace z jeho původní výměry 711 m2,
a to jedinému zájemkyni paní
, . p.
,
, do
výhradního vlastnictví za účelem zpřístupnění nemovitosti - pozemku parc. č. 8 a
pozemku st. 25 a jeho součásti - stavby (objekt bydlení čp. 17), jak je uvedeno na LV
128 pro k. ú. Hřibojedy, a to za cenu 15 000,00 Kč.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo podání dotace na podporu
komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích částce do 250 000
Kč.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Petrou
Syrovátkovou za zpracování odborného posudku k projektu Výsadba nelesní zeleně 5000,- Kč (vč. DPH) a za zajištění odborného dozoru v případě realizace akce za
podmínky získání dotace z programu: 45 000,- Kč (vč. DPH). Zároveň pověřuje
starostu obce jejím podpisem.

Zapsala: Machačová Vlasta:
Ověřovatelé:
………………………

zápisu

.....................................
Renata

Dlouhá:....................Jaroslav

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

Voňka

ml.

