ZÁPIS
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 28. SRPNA 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.
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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 Ilona Čepelková a pan Josef Červený
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
3.1. 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“ - SPLNĚNO
3.2. 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 - SPLNĚNO
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Hospodaření obce
4.1. Hospodaření obce 30. 6. 2019
 FIN 04/2019
 Stav pokladní hotovosti

34 711,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB

2 410 33,42 Kč
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 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.

111 548,05 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

999 92,00 Kč

 Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům) 2 515 573,17 Kč
 Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům) 2 396 141,41 Kč
119 431,76 Kč

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

Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 4, 5, a 6 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.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
4.3.

Kontrola hospodaření

Dne 28. 8. 2019 proběhla dílčí kontrola hospodaření (audit) pracovníky z Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje se závěrem "Bez výhrad".
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
5. Mikroregion Hustířanka
Dne 15. 8. 219 se uskutečnilo jednání Mikroregionu Hustířanka V rámci oslav
Mezinárodního dne seniorů, který připadá na první říjnový den tradičně Krajská rada
seniorů ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravili kulturní program - Letos bude
zahájen 19. září 2019 v Klicperově divadle v Hradci Králové a bude pokračovat na
Pivovarském náměstí. Představení „Klášterní ulice aneb to je vražda, hopsala“ zahájí
úvodním slovem hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán a náměstek hejtmana
pan Vladimír Derner. Senioři se mohou přihlásit na svých obecních úřadech do 10. září
2019.
Program:
 Klicperovo divadlo – 9:45 představení - Klášterní ulice aneb to je vražda, hopsala
 Pivovarské náměstí
o 12.30 – skautská dechovka
o 13:00 - cena sociálních služeb
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o 14:00 - romantický klavír – Petr Hubáček
o 15:45 - Marcel Zmožek
Dne 12. 10. 2019 vystoupí v Jaroměři v Nároďáku zpěvačka Petra Janů. Všichni obyvatelé
Mikroregionu Hustířanka, ke kterému náleží i naše obec mají možnost získat slevu 100,00 Kč
na vstupenku. Cena vstupenky v předprodeji je 450,00 Kč. Sleva se bude týkat prvních 100
ks vstupenek. Uzávěrka je 15. 9. 2019. Zájemci se mohou přihlásit na svých obecních
úřadech.
6. Hřiště
Dne 22. 5. 2019 bylo předáno staveniště stavby Rekonstrukce stávajícího hřiště pro
multifunkční využití firmě Linhart s. r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Firma provedla výměnu antukového povrchu za umělý trávník včetně barevného
značení pro jednotlivé hry, koše na basketbal, branky na malou kopanou sloupky a sítě na
tenis a nohejbal.
Dne 28. 6. 2019 bylo zhotovené hřiště předáno zpět obci.
Na rekonstrukci hřiště poskytl dotaci Královéhradecký kraj ve výši 340 000,00 Kč.
Provozní řád
Víceúčelové hřiště v areálu obce Hřibojedy vzniklo v letech 2002 -2005 za finanční podpory
Královéhradeckého kraje. Za podpory dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18POVU1-0080 byla v roce 2019 společností Linhart spol. s r. o. realizována výměna
antukového povrchu za umělý trávník (výrobce JUTA a.s.)
Využití hřiště je podmíněno rezervací dne a času na stránkách www.hribojedy.cz (standardní
i mobilní aplikace) v části "SPORTOVIŠTĚ V OBCI - REZERVACE HŘIŠTĚ" nebo osobní rezervací
v úředních hodinách na Obecním úřadu v Hřibojedech.
Při osobní rezervaci obdrží žadatel klíče od branek na hřiště - od hlavní branky, od průchodu
oplocením v dolním rohu hřiště a branky v dolní části sportovního areálu na konci chodníku
ze zámkové dlažby (průchod hráčů pro míče přehozené přes oplocení hřiště).
Při elektronické rezervaci je nutné si klíče převzít v úředních hodinách na Obecním úřadě. V
případě, že není možné v čase mezi rezervací a využitím hřiště převzít klíče v úředních
hodinách na Obecním úřadě, je nutné si předání klíčů telefonicky domluvit a zavolat na
některý z uvedených telefonů zastupitelů obce.
Vstup do areálu je povolen pouze brankami - je zakázáno přelézání oplocení hřiště.
Je zakázáno šplhání a vylézání na branky nebo na konstrukce košů prvku "streetball".
Každý uživatel je povinen chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své nebo
zdraví ostatních, každý se pohybuje a provozuje aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí.
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Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za způsobené škody, byť i z nedbalosti, na všech
sportovních prvcích, povrchu hřiště, oplocení a výsadby.
Na hřišti je zakázána jízda všemi dopravními prostředky (včetně kol, skateboardů, ...).
Je přísně zakázáno manipulovat s osazenými sportovními prvky hřiště, vyjma: odnesení
branek (např. pro tenis nebo a streetball), vyjmutí a odnesení sloupků na síť na volejbal
(např. pro malou kopanou), výměny vysokých sloupků na síť na volejbal za nízké sloupky na
tenis.
Při povolené manipulaci se sportovními prvky musejí být přenášeny pouze osobami staršími
18 let a v dostatečném počtu osob tak, aby byla veškerá manipulace bezpečná. Po ukončení
hry musejí být tyto prvky vrácené na původní místo.
Na hřišti a v celém sportovním areálu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným
ohněm (vyjma akcí povolených obcí Hřibojedy a na tomu určených místech).
Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník obce
hráče z hřiště vykázat.
Provozní řád bude umístěn na tabuli u vchodu na hřiště. Na provozním řádu bude údaj o
poskytnutí dotace Královéhradeckým krajem.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje Provozní řád hřiště pro multifunkční využití.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

7. Reklamace cest
Cesta vybudovaná v rámci KPÚ - HC4 (za bytovkou) byla reklamována a provedena oprava,
dále byl upraven příkop u cesty HC2 (za křížkem) a rybník v Hřibojedech byl odbahněn.
V současné době zbývá upravit prostor na deponii nad poldrem v Hřibojedech.
ZO bere na vědomí.
8. Záměr 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. Odhadní cena pozemků je
88 130,00 Kč, a to na základě znaleckého posudku č. 2740-67-2019.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 480, 481, 482, 483,
484 v k. ú. Hvězda za cenu minimální nabídkovou 150 000,00 Kč. Hodnotícím kritériem bude
výše nabídnuté ceny.
Pro: 5

Proti: 1

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Záměr 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.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje 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
, . . ,
, 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.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

10. Hospodaření v lesích
Kůrovcová kalamita postihla už i naše lesy. Těžba probíhá v lokalitě Hřibojedský vrch a mezi
Plškovým lesem a Betlémem.
V budoucnu je potřeba předpokládat zvýšené požadavky na rozpočet obce související se
zalesňováním (cena na jeden ha):
 počet sazenic na 8 000 - 10 000 ks, prostokořené 6,50 - 8,00 Kč, s kořenovým balem
12,00 Kč - 15,00 Kč/ks, cca 100 tis. Kč/ha,
 sázení stromků 4,00 - 4,50 Kč, cca 40 tis. Kč/ha,
 ochrana výsadby oplocením v délce 1 km tab. 65 000,00 - 70 000,00 Kč včetně pletiva,
sloupků a práce, cca 30 tis. Kč/ha (dle rozlohy),
 následná péče cca 5 - 7 tis./ha a rok (vyžínání nebo ochran a proti okusu),
 přibližné náklady prvního roku cca 180 tis./ha.
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Nová výsadba pokračuje dle hospodářského plánu, ale z důvodu snížení ceny bude
ponecháván nálet (břízy, duby, modříny, borovice, ...) jako např. v lokalitě za Hřibojedským
vrchem a prováděno lokální doplňování dle LHP.
Štěrk, který byl odstraněn z původního podloží antukového hřiště při jeho rekonstrukci, byl
použit na opravu lesních cest.
Dále bylo navrženo, aby cena za samotěžbu kůrovcem napadených nebo jinak poškozených
stromů v lesích obce Hřibojedy byla 50,- za m3. Tato cena je nabízena v okolních obcích a
městě Dvůr Králové nad Labem.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje jednotnou cenu 50,- 00 Kč za m3 dřeva ze
samotěžby v lesích, které jsou v majetku obce Hřibojedy.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

11. Vodovod
Na obnovu vodovodu je ročně odkládána částka 78 275,00 Kč na účet u ČNB. V letošním
roce byla z této částky uhrazena oprava trasových šoupat (33 173,00 Kč). Zůstatek k 10. 6.
2019 je 201 651,40. Bylo navrženo částku navýšit na 80 000,00 Kč.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením částky na obnovu na vodovodu na 80 000,00 Kč.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

12. Chodníky
Krajský úřad Královéhradeckého kraje darovací smlouvou převedl chodníky do majetku
obce Hřibojedy. Záměrem obce je postupná rekonstrukce nebo oprava a údržba stávajících
chodníků.
Byla vyhlášena dotační výzva ze SFDI (který nyní čerpá např. Dubenec) na chodníky. Termín
podání žádosti je do 15. 10. 2109. Je určená pro obce a má tyto zákl. podmínky:
 Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace,
 opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy,
 podél silnic I., II. nebo III. tříd,
 podél místních komunikací s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500
vozidel/ 24 hodin,
 podmínka projektová dokumentace na novou výstavbu.
Výše podpory možná je do 85%.
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Miloš Dohnálek dále představil možnost krajských dotací, které jsou vypisovány ke konci
roku s termínem podání žádosti v prvním kvartálu roku následujícího, jsou zpravidla
limitovány max. výší podpory do 50 %. Výhodou je jednodušší administrativa, nemusí se
jednat o kompletní rekonstrukci s požadavkem na PD a stavební řízení, ale o jednoduchý
projekt údržby chodníků.
13. Rybníky
Bylo dokončeno kompletní vyčištění rybníku v Hřibojedech a opravena stěna hráze.
Firma ALTA PRO s.r.o., Za Hládkovem 981/7, 169 0 Praha 6, zaslala nabídku ohledně dotací
na odbahnění, rekonstrukci rybníků nebo jejich výstavbu. Nabízení schůzku zdarma a bez
jakýkoliv závazků.
14. Veřejně prospěšné práce
Od 1. 8. 2019 byla uzavřena dohoda s Úřadem práce ČR v Trutnově na jedno pracovní místo
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Obec obdrží od Úřadu práce finanční prostředky na
pokrytí mzdových nákladů v částce 15 000,00 Kč měsíčně. Dohoda je sepsána na dobu
určitou tj. do 31. 11. 2019.
15. Došlá pošta, různé, diskuze
15.1.

SDH

Dne 21. 9. 2019 pořádá SDH Hřibojedy a obec Hřibojedy branný závod - Závody branné
všestrannosti. Trasa závodu povede Braunovým Betlémem. U obecního úřadu bude zázemí
pro závodníky a zajištěné občerstvení.
Obec Hřibojedy podala na Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost o dotaci na zajištění
potřeb pro konání branného závodu – (drobné ceny, přístřešek pro sportovní vybavení,
zázemí pro zdravovědu atd.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obec Hřibojedy schvaluje příspěvek 10 000,00 Kč na pořádání branného
závodu v rámci rozpočtu obce (položka pro činnosti SDH).
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Krajské kolo požárního sportu, které se konalo dne 22. 6. 2019 v Hradci Králové se ženy z
Hřibojed umístily na prvním místě a zajistily si tak postup do republikového kola, které se
bude konat dne 30. 8. 2019 – 1. 9. 2019 v Ústí nad Labem.
V souvislosti s účastí SDH Hřibojedy na republikovém mistrovství v požárním sportu byla
schválena dotace pro SDH Královéhradeckým krajem ve výši 30 000,- Kč se spoluúčastí z
rozpočtu SDH ve výši 5 000,- Kč a příspěvkem obce ve výši 5 000,- Kč.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obec Hřibojedy souhlasí s příspěvkem SDH Hřibojedy ve výši 5 000,- Kč na
účast jednotky SDH na mistrovství ČR v požárním sportu.
Pro: 6
15.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Žádost o finanční dar na dobročinnou akci „Den všech“

Byla doručena žádost od Den všech, z. s., Městská Podstráň 1227, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem o poskytnutí finančního daru na pořádání dobročinné akce Den všech, která se koná
31. 8. 2019 v zámeckém parku Domova Sv. Josef v Žirči. Příspěvek by byl použit na věcné
ceny, občerstvení a provozní náklady.
Byla navržena částka 3 000,00 Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí s finančním darem na pořádání dobročinné akce Den
všech, který se koná v Žirči dne 31. 8. 2019 v částce 3 000,00 Kč.
Pro: 6
15.3.

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Nominace na knihovníka roku

Paní Dita Zuščicová, byla nominována na knihovníka roku 2019 za okres Trutnov. Slavnostní
předání ocenění proběhne v SVK Hradec Králové ve středu 16. 10. 2019. Slavnostního aktu
se spolu s knihovnicí zúčastní starosta obce.
15.4.

Sbírka ošacení a nepotřebných věcí

Obec Hřibojedy ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádá od 23. 9. 2019 do 18. 10. 2019
sbírku ošacení a nepotřebných věcí. Bližší informace na tel. čísle 602 453 929 (Renata
Dlouhá).
15.5.

Nabídka regionálního kalendáře kalendářů

Na obecní úřad byla doručena nabídka pana Stanislava Olta , který vydává již mnoho let
regionální kalendáře. Nabízí kalendář z historických pohlednic našeho regionu na rok 2020,
který je týdenní, barevný a vedle pohlednice obce je umístěna stručná historie.
Cena kalendáře je 69,- Kč včetně DPH je možnost, po dohodě, potisk laše (stojánku)
kalendáře, kde mohou být různá sdělení či výročí obce, nebo se mohou vložit další stránky (+
10 - 15 Kč). Kalendář je již vytištěn a můžete hned objednat jakékoliv množství.
ZO bere na vědomí.
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15.6.

Drakiáda

Dne 28. 9. 2019 od 13:00 hodin pořádá SDH Hřibojedy a obec Hřibojedy již 5. ročník
DRAKIÁDY na louce za Dlouhými. Na obloze budou k vidění nejen draci, ale i modely letadel,
dronů, statické ukázky a další.
15.7.

SoD na zimní údržbu komunikací a mulčování travnatých ploch

V souvislosti s uzavřenou smlouvou za dne 14. 11. 2011 s firmou Farma Hvězda s. r. o. ZO
pověřuje místostarostku obce paní Vlastu Machačovou k podpisu vyúčtování prací a
doručených faktur.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy pověřuje místostarostku obce paní Vlastu Machačovou
k podpisu vyúčtování prací a doručených faktur dle uzavřené smlouvy s firmou Farma
Hvězda s. r. o.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

16. Usnesení a závěr
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 28. SRPNA 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 Ilonu
Čepelkovou a pana Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Provozní řád hřiště pro
multifunkční využití.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 480,
481, 482, 483, 484 v k. ú. Hvězda za cenu minimální nabídkovou 150 000,00 Kč.
Hodnotícím kritériem bude výše nabídnuté ceny.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje 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
,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. Pozemek byl oddělen
geometrickým plánem č. 210-174-2019 a oceněn znaleckým posudkem č. 2738-652019 na cenu 7 260,00 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje jednotnou cenu 50,00 Kč za m3
dřeva ze samotěžby v lesích, které jsou v majetku obce Hřibojedy.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje navýšení částky na obnovu
vodovodu na 80 000,00 Kč.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje příspěvek 10 000,00 Kč na
pořádání branného závodu v rámci rozpočtu obce (položka pro činnosti SDH).
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje příspěvek pro SDH Hřibojedy ve
výši 5 000,00 Kč na účast SDH Hřibojedy na mistrovství ČR v požárním sportu.
10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje finanční dar na pořádání
dobročinné akce Den všech, který se koná v Žirči dne 31. 8. 2019 v částce 3 000,00 Kč.
11.Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje pověření pro místostarostku obce
paní Vlastu Machačovou k podpisu vyúčtování prací a doručených faktur dle uzavřené
smlouvy s firmou Farma Hvězda s. r. o.
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Zapsala: Machačová Vlasta:

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

Ověřovatelé:
zápisu Ilona Čepelková:.......................Josef Červený………………………

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