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Citát osmnáctého vydání 

 
Přátelé jsou jako andělé, kteří nás zvednou, když naše křídla zapomenou létat. Tak hodně 

andělů v novém roce! 

 

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=68
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Vážení spoluobčané,  

rok 2021 začal psát nový list. Přejeme Vám všem, aby byl 
méně stresující, a hlavně přejeme všem pevné zdraví a hodně 
štěstí…to ostatní se dá koupit, vyměnit, zahodit…… 
    

Zastupitelstvo obce   

Novinky z Obecního úřadu a dění v obci 

Náklady související s provozem vodovodní sítě 

Dobrá zpráva pro naše občany - odběratele pitné vody z vodovodního řádu v Hřibojedech. 
Vyúčtování ke dni 31.12.2020 od provozovatele vodovodní sítě Vodohospodářské služby RT, 
s.r.o. se sídlem v Lánově skončilo oproti rozpočtu a vyúčtovaným zálohám souvisejícím 
s odběry a laboratorním vzorkováním, odkalování (tzv. technickou vodou), ztrátami na 
vodovodním řádu (v roce 2020 „nula“, tj. bez havárie), službami technického dozoru, 
výměnami a „cejchování“ vodoměrů a dalšími službami s přebytkem ve výši 11 389,- Kč. Spolu 
s náklady na elektrickou energii a cenou tzv. „převzaté vody“ by mohlo být předpokladem 
zachování stávající ceny vodného. 

Likvidace sloupů veřejného osvětlení čísti obce Hvězda    

U sběrného dvora (pod rybníkem v Hřibojedech) jsou uloženy staré sloupy veřejného 
osvětlení z části obce Hvězda. Vzhledem ke stáří sloupů (70 léta) jsou napadané korozí a je 
plánované odříznutí od betonových patek (tyto budou odvezeny na řízenou skládku), zkrácení 
sloupů na délku cca 3 – 4 metry a odvoz do kovošrotu. 

 

 

 

 

 

Domovní ČOV v obci Hřibojedy 

Společnost AQUION, s.r.o. (Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA) dokončuje projektové 
dokumentace před podání na vodoprávní úřad. V prosinci obec Hřibojedy dodala k posledním 
pěti vyjádření k existenci sítí od obce Hřibojedy. Předpokladem je tak podání žádosti o 
společné řízení na vodoprávní úřad ve Dvoře Králové nad Labem začátkem roku 2021. 

Pokud by měl některý z obyvatelů obce zájem o tyto sloupy (jeden kus, více kusů nebo 
vše), nahlaste se prosím zájem u Renaty Dlouhé na Obecním úřadu Hřibojedy. Pro 
určení ceny za odkup sloupu/sloupů je rozhodující pouze hmotnost (nikoliv stav), 
prodejní cena bude stanovena dle výkupní ceny kovového odpadu 5,50 Kč/kg (Fe-17a - 
těžký železný odpad tl. min. 4 mm neupravený rozměr max. 5,5 x 0,8 x 0,5 m).  
Pořadí zájemců bude stanoveno podle času nahlášení.  
Nabídka je platná do 31. 1. 2021. Po termínu budou sloupy odvezeny do kovošrotu. 
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Informace pro budoucí stavitele. 

Od roku 2018 (novelizace zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon z roku 2017) vede společné 
řízení vodoprávní úřad a stavební úřad v případě umístění nebo povolení vedlejší stavby 
(většinou nadzemní části) je ve společném řízení dotčeným orgánem a pro potřeby vydání 
společného povolení vydává namísto rozhodnutí závazné stanovisko, což je výrazně 
jednodušší. Při vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení vodoprávního úřadu) vydá 
odbor ŽP tzv. vodohospodářské rozhodnutí, ve kterém provozovateli DČOV předepíše 1x 
ročně rozbor vody, ale není nutná prohlídka autorizované osoby 1x za 2 roky. 

Stále v zákoně zůstala možnost ohlášení na stavební úřad, který se kladně nevyjadřuje, pouze 
bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně. Úřad nepožaduje rozbory vody, provozovatel DČOV 
je však povinen 1x za 2roky provést prohlídku autorizované osoby (není nutný rozbor vody). 
Nicméně lhůty z důvodu COVID i nenaplnění tabulkových míst na stavebním úřadě jsou delší. 

Poplatky v roce 2021 – odpady a psi 

Od ledna 2021 se budou na Obecním úřadě v době úředních hodin prodávat známky na 
popelnice pro rok 2021. 

Cena známek zůstává stejná jako v loňském roce tj. 
✓ odvoz popelnice 120 litrů 2x za měsíc    2 000,00 Kč 
✓ odvoz popelnice 240 litrů 2x za měsíc    4 000,00 Kč 
✓ odvoz popelnice 120 litrů 1x za měsíc    1 120,00 Kč 
✓ odvoz popelnice 240 litů 1x za měsíc    2 240,00 Kč 
✓ pytel s logem Marius Pedersen           90,00 Kč 

 

 
 
Poplatek za psa              50,00 Kč 
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Kontrola obce Královéhradeckým krajem 

Krajský úřad v souladu s pověřením Ministerstva vnitra provedl kontrolu všech nařízení 
vydaných obcí (pravomoc obce v přenesené působnosti) a posoudil je v souladu s 
ustanovením § 125 zákona o obcích. Na základě provedené kontroly vydal stanovisko, že 
vydaná nařízení nemají právní vady a nejsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním 
předpisem. 

Dotační program Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova (POV) 

Do 20. 1. 2021 bude podána obcí žádost (schválená Zastupitelstvem obce 6. 1. 2021) o dotaci 
v rámci dotačního programu POV Královéhradeckého kraje číslo 21POVU1. 

První žádostí bude v tzv. účelu dotace POV „Občanská vybavenost“ pro zajištění spoluúčasti 
(dotace kraje) na rekonstrukci chodníků v obci Hřibojedy. Obec má projekt připravený z roku 
2020 včetně rozpočtu a dotace by mohla pokrýt 50 % nákladů souvisejících s opravou 
(rekonstrukcí).  

Druhou žádostí bude v tzv. účelu dotace POV „Nakládání s odpady“, který je zaměřen na 
předcházení vzniku odpadů, resp. jeho množství. Obec Hřibojedy 
plánuje realizovat změnu nakládání s tříděnými odpady v obce 
pořízením plastových nádob (žluté, modré, ev. hnědé). Se 
společností Marius Pedersen máme písemnou nabídku na zajištění 
svozu od nemovitostí. Podle zkušeností se v obcích realizujících 
přechod z velkoobjemových kontejnerů na domovní nádoby 
(barevné popelnice) snížila produkce (objem) až o 50 %. Do velkého 
kontejneru někteří lidé hodí odpad nerozřezaný (např. krabice) nebo nesešlapaný (plastová 
láhev) a obec pak platí za vývoz objem vč. „vzduchu“. U malé nádoby (popelnice) umístěné 
doma je pak většina lidí zodpovědnější. 

Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání 

Obec Hřibojedy nadále plní podmínky pro získání dotace pro 
podporu dlouhodobě nezaměstnaných (dotace 100 % mzdových 
nákladů a odvodů pojištění). V současné době máme v obci 
umístěného jednoho zaměstnance s dotací z uvedeného programu. 

Zajištění nákupu základních potřeb pro občany obce 

 

Obec Hřibojedy od února 2020 trvale nabízí zajištění nákupu pro občany obce Hřibojedy, 
kteří v době COVIDu mají omezené možnosti zajištění těchto osobních potřeb 
svépomocí (starší občané, nemocní nebo např. maminky s dětmi). Nákup bude dovezen 
dle požadavku „ke dveřím“. V případě požadavku volejte Obecní úřad Hřibojedy paní 
Renatu Dlouhou tel. 602 453 929 nebo starostu obce Miloše Dohnálka tel. 608 752 525. 
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Rozsvícení vánočního stromečku 2020 

V sobotu 28. 11. 2020 dopoledne ozdobili chlapi od hasičů vánoční stromeček u obecního 
úřadu. V letošním roce dostal krásné nové ozdoby dřevěné v hvězdy. Společné rozsvícení se 
kvůli všem opatřením corony nemohlo uskutečnit. Přesto jsme se alespoň na dálku a 
s pomocí rozhlasu spojili se všemi, kteří u rozsvícení chtěli být s námi. 
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Tříkrálová sbírka 

Z důvodu vyhlášení a trvání 
nouzového stavu nebylo možné 
uskutečnit tříkrálovou sbírku 
klasickým způsobem door-to-door.  

Z výše uvedeného je kasička pro 
tříkrálovou sbírku umístěna na 
Obecním úřadě v Hřibojedech, kde 
dárci mohou přispět finančním 
obnosem.  

Další možností podpory tříkrálové 
sbírky je platba pomocí QR kódu na 
letáčku vpravo od textu, převodem na 
bankovní účet číslo 66008822/0800 
s uvedením variabilního symbolu 
77705003 nebo také pomocí SMS 
s textem: DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 
odeslanou na číslo 87 777. 

Za příspěvky děkuje Farní charita ve 
Dvoře Králové nad Labem. 

Dotazník pro občany obce 

Pojízdná prodejna 

Na obce Hřibojedy byla doručena nabídka možnosti zajištění dovozu potravin společností 
firmy Gold shop, s.r.o. pojízdnou prodejnou. 

Protože v minulosti zajížděli dvě pojízdné prodejny (pekařství-potraviny) a masna a nyní 
zajíždí jen pojízdná prodejna masa, byla by možnost zajistit prodej potravin v obci pojízdnou 
prodejnou (předpokládáme v dopoledních hodinách). 

Protože tato pražská společnost Gold shop, s.r.o. provozuje prodejnu potravin v Heřmanicích, 
jednalo by se o základní produkty této prodejny. Společnost však požaduje úhradu nákladů 
souvisejících s provozováním této služby v obcích našeho Mikroregionu Hustířanka od každé 
obce, do které by 1x týdně zajížděla, a to spoluúčast na nákladech (ztrátě) této služby. 

V únoru 2021 Zastupitelstvo obce nabídku firmy této služby obci a úhradu nákladů projedná. 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy žádá občany, kteří by chtěli využít možnosti pojízdné 
prodejny o informaci Renatě Dlouhé na Obecní úřad v Hřibojedech do 31. ledna 2021. 
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Informace Finančního úřad pro Královéhradecký kraj 

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani – termín do 1. dubna 2021 

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně 
silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro 
všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení 
včetně povinnosti silniční daň uhradit.  

Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června 2021. Cílem rozhodnutí je s 
ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid 19 omezit osobní návštěvy finančních 
úřadů i provozoven poštovních služeb. 

Omezení úředních hodin od 1. ledna 2021 

V souvislosti s přetrvávajícími protiepidemickými opatřeními platí od 4. ledna 2021 na 
Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj a jeho územních pracovištích omezené úřední 
hodiny, a to pondělí a středa od 8.00 do 13.00 hodin. 

Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem je do 22. ledna 2021 dočasně uzavřeno a je 
nutné v případě dotazů volat Územní pracoviště v Trutnově - telefon 499 801 111. 

SDH Hřibojedy 

Nové překážky pro mladé hasiči SDH Hřibojedy z dotací od Královéhradeckého kraje  

Mladí hasiči si pořídili díky dotaci od Královéhradeckého kraje z programu Podpora činnosti 
kolektivu mladých hasičů při SDH Hřibojedy překážky pro disciplíny CTIF a mobilní základnu 
pro nácvik požárního útoku. Díky pořízenému materiálu se budou důkladně připravovat na 
postupové soutěže ve hře Plamen. Doposud si děti na tréninku musely překážky představit 
nebo byly nahrazeny různými podobnými předměty a obrázky. S těmito skutečnými 
pomůckami se setkávaly děti většinou až soutěžích. Dále byl zakoupen dataprojektor s 
plátnem, na kterém budeme moci rozšířit činnost našeho kroužku, budeme jim názorně 
ukazovat provedení disciplín a rozebírat jejich chyby při provedení pokusu. I když naše činnost 
v tomto roce byla díky pandemii omezena, věříme, že v dalších letech tyto nově pořízené 
překážky budou plně využity. 

Omezená aktivita pomohla k důsledné údržbě překážek a materiálu, který ke své činnosti 
potřebujeme. 
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Dotační program Péče o krajinu 2020 

V roce 2020 jsme získali dotaci na realizaci projektu Výsadba nelesní zeleně dle podmínek 
stanovených dotačním programem Agentury pro ochranu přírody a krajiny (dále jako AOPK) 
a Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - „Programu péče o 
krajinu – Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí“. 
 

Obec podala úspěšnou žádost o dotaci, které je 100 % uznatelných nákladů! Při vyhlášeném 
poptávkové řízení vyhrála Ing. Petra Syrovátková (IČ: 038 39 010) ze Dvora Králové nad 
Labem. Výsadba se týkala pozemků pod Hřibojedským vrchem (od asfaltové cesty vlevo směr 
Libotov), a to na pozemku p. č. 1008, kde v rámci nové liniové výsadby byla provedena 
výsadba 38 stromů ve dvou řadách, a pozemku p. č.  1011, kde v rámci nové liniové výsadby 
byla provedena výsadbu 53 stromů, opět ve dvou řadách - dub letní a červený, lípa velkolistá, 
jilm habrolistý, javor mléč, javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, jabloň lesní, kaštan. 

Dne 10. listopadu 2020 byla výsadba dokončená, předaná obci Hřibojedy pracovníkem AOPK 
provedena kontrola kvality a složená výsadby (druhů stromů). Kontrola byla bez závad a 
koncem roku 2020 MŽP dotaci proplatilo obci Hřibojedy 100 % nákladů. 

 

Polyfunkční komunitní centrum obce Hřibojedy 

V říjnu 2020 byl vyhlášen (po cca 15 letech?) program na obnovu obecních budov zajišťujících 
jak chod úřadu, tak také tzv. komunitní vyžití“. Obec Hřibojedy v roce 2017 nechal vypracovat 
studii a následně projektovou dokumentaci. V roce 2019 získala obec Hřibojedy stavební 
povolení na rekonstrukci budovy obecního úřadu (bývalé jednotřídky – obecní školy) na 
multifunkční komunitní centrum obce (obecní úřad, poštovna, zázemí pro volnočasové 
aktivity – knihovna, klubovna malý sál).  

Dnes budově chybějí izolace proto vodě, izolace budovy je tř. G, dosluhující eternitová 
střecha, původní a částečně napadený krov i původní trámové stropy jsou místy na hranici 
životnosti.  

Předmětem předkládaného projektu k žádosti o dotaci je rekonstrukce stávajícího objektu 
obecního úřadu v Hřibojedech. Rekonstrukce objektu spočívající v rozšíření o přístavbu a 
následnou nástavbu. Součástí stavebních prací je i demolice stávající přístavby. Stavba bude 
zahájena postupným odstraněním konstrukce střechy a střešního pláště, demolicí stávající 



9 
 

přístavby, vybouráním všech vnitřních konstrukcí stěn a příček, odstranění dřevěné stropní 
konstrukce a podlah v 1.NP v celém rozsahu. 

Po provedení zděné přístavby objektu budou provedeny konstrukce podlah a stropu, po které 
bude následovat vyzdění 2.NP. Součástí tohoto procesu jsou rovněž železobetonové věnce v 
úrovní stropu a pod střechou. Po dokončení „hrubé stavby“ budou zahájeny práce PSV, 
povrchy stěn, zateplení, osazení výplní otvorů a samozřejmě vše v součinnosti s ostatními 
profesemi (voda, kanalizace, elektro atd.). Stropy jsou tvořeny předpjatými 
železobetonovými dutinovými panely. Zastřešení bude provedeno z dřevěné konstrukce 
krovu, s nadkrokevní izolací a střešní plechovou krytinou – šablona s imitací břidlice. Okna 
budou plastová s povrchovou úpravou imitace dřeva. 

Dotace je zaměřená na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního 
rozpočtu. Jedná se o kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy (obec Hřibojedy), 
školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. Oprávnění žadatelé jsou obce do 
3 000 obyvatel (k datu 1. 1. 2020). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený 
strategický rozvojový dokument, což jako obec máme. Výstupy nesmí být komerčně 
využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je 
zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.). Dotace 
max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž minimální výše dotace 
na jednu akci 500 tisíc Kč a maximální výše dotace na jednu akci 10 mil. Kč. 

 
Příjem žádostí byl ukončen 21. 12. 2020 do 12:00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo podání 
žádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jako MMR) a žádost byla 
v termínu podaná. 
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Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy 

Informace o záměru rozšíření vodovodní sítě v obci Hřibojedy s ohledem na úbytek zdrojů 
vody v severní části obce (oblast u Braunova Betléma) s návazností na umožnění zásobování 
vodovodního řádu pro obce Hřibojedy, Libotov (mimo Malý Libotov) a Litíč byly uveřejněné 
v minulých Zprávičkách. V meziobdobí Zastupitelstvo obce Hřibojedy svým usnesením 
schválilo podání žádosti o dotaci, proběhlo výběrové řízení a byla vybrána společnost pro 
zpracování projektové dokumentace a pro zajištění činnosti se získáním kladného územního 
rozhodnutí i stavebního povolení. Dne 10. 11. 2020 byla podepsaná smlouva o dílo (dále také 
jako SoD) se společností Aquion, s. r.o. (IČ: 49101340) se sídlem v Praze 7. SoD měla 
implementovanou tzv. odkládací podmínku vázanou na úspěšné získání dotace z výzvy č. 3 
roku 2020 vyhlášené Ministerstvem životního prostření ČR (dále také jako MŽP). 

Žádost o dotaci byla MŽP v prosinci 2020 schválená a obec Hřibojedy obdržela rozhodnutí 
ministra MŽP č. 1200300059 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále také jako SFŽP). 

Lhůta pro dokončení je stanovená MŽP do 31. 1. 2022, kdy musí být hotové stavební 
dokumentace - projekty jak pro stavební povolení, tak tzv. prováděcí (podrobný) projekt pro 
provedení stavby včetně položkového rozpočtu, vydané pravomocné stavební povolení a 
uzavřená SoD na realizaci stavby. Splnění podmínek je důležité pro úspěšného podání 
žádosti o podporu v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 
v letech 2021 – 2027. Podmínky MŽP jsou nastaveny tak, že bez dokončení podmínek výzvy 
3/2020 nemá obec šanci získat dotaci na provedení stavby a současně, pokud splní podmínky 
výzvy 3/2020, má zajištěnou dotaci v rámci výzvy OPŽP v letech 2021 – 2027. Záměr MŽP je 
zřejmý, má zájem podporovat smysluplné projekty (projekčních prací), které neskončí tzv. 
„na polici“, ale které budou pokračovat v reálné realizaci.  

Protože jedna z podmínek uznání dotace je uzavřená SoD na realizaci projektu rozšíření 
vodovodní sítě v obce Hřibojedy, tedy také ukončené výběrové řízení a výběr vítězné firmy, 
lze předpokládat realizaci záměru v letech 2022 - 2023. 

Objekty rozšíření vodovodní sítě v obci Hřibojedy 

Stavební objekt SO 01 je nový vodovodní řad z PE potrubí ø 90 dl. pro napojení vodovodní 
sítě k vodojemu na Hřibojedském vrchu a lokality rodinných domků u Braunova Betléma.  

Stavební objekt SO 02 souvisí přemístění ATS (automatické tlakové stanice s čerpadly) pod 
obecním úřadem (dnes již špatný technický stav ATS ve vlastnictví obce Litíč). Nová ATS bude 
mít podzemní část s technologickým vystrojením a nadzemní část, kde bude provozní zázemí 
k vodovodu – „domeček“. ATS bude vybavená obtokem s vodoměrem, který umožní zpětnou 
dodávku vody z vodojemu na Hřibojedském vrchu do Litíče při výpadku dodávky elektrické 
energie nebo jiné závadě na dodávce vody z obec Velichovky. 
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Stavební objekt SO 03 je nová ATS u sběrného dvora Hřibojedy pro zvýšení tlaku vody ve 
vodovodní síti v části obce nad rybníkem v Hřibojedech a současně s napojením stávajícího 
záložního zdroje vody včetně úpravy vody. Po revizi stávajícího vrtu budou navržena případná 
opatření k jeho úpravě na záložní vodovodní zdroj včetně potřebných úprav okolí. Objekt ATS 
s úpravnou vody bude mít v nadzemní části umístěnou technologii úpravy vody (min. 
odstraňování dusičnanů a železa + hygienické zabezpečení – bližší údaje vzejdou z ověření 
kvality), v podzemní části malou akumulační nádrž upravené vody. AT-stanice bude čerpat 
buď vodu z nižšího tlakového pásma (ve směru od Velichovek a Litíče), případně z akumulační 
nádrže upravené vody. 

Stavební objekt SO 04 je věžový vodojem na Hřibojedském vrchu vč. rozšíření řádu „A3“ z PE 
potrubí ø 90 dl. cca 500 m. Návrh potřebného objemu vodojemu a jeho výškového umístění 
bude výsledkem podrobných hydrotechnických výpočtů, které budou součástí projektové 
dokumentace. Vodojem bude navržen jako dvoukomorový tak, aby při technické odstávce 
jedné komory nebyla narušena jeho funkce zásobování řádu pitnou vodou. 

Harmonogram 

I. etapa - 10. 11. 2020 
Podpis smlouvy a zahájení činnosti na provádění a zpracovávání dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUR + DSP) a zároveň zahájení související inženýrské činnosti nezbytné 
k vydání pravomocného společného povolení. V současné době jsou hotové geodetické práce 
(zaměření objektů, výškopisy a geodetická mapový podklad). 

II. etapa – do 8. 2. 2021 
Dokončení činnosti z etapy I. a předání řádně vyhotovené dokumentace pro vydání 
společného povolení na místně a věčně příslušný vodoprávní úřad. 

III. etapa – do 18. 6. 2021 
V této etapě probíhají veškeré inženýrské činnosti nezbytné k vydání pravomocného 
společného povolení včetně při zastupování obce Hřibojedy před dotčenými orgány veřejné 
správy v rámci souvisejících správních řízení. Do konce této etapy by měla obec obdržet 
pravomocné rozhodnutí o společném. 

IV. etapa – do 16. 10. 2021 
Zpracovávání a předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového 
rozpočtu. 

V. etapa – do 31. 10. 2022 
Ukončení realizace projektu dotace a splnění podmínek přiznané dotace (výzvy 3/2020 MŽP) 

1. Dokončená a předaná stavební dokumentace pro provedení stavby. 
2. Vydané pravomocné stavební povolení za účelem úspěšného podání žádosti o 

podporu. 
3. Ukončené výběrové řízení na dodavatele stavby s výběrem vítězné firmy. 
4. Uzavřená smlouva o dílo na realizaci stavby s vítěznou firmou. 
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Rozsah činnosti při zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební 
povolení a prováděcí projekt  

• Geodetické zaměření, výškopisné a polohopisné zaměření včetně zjištění výskytu 
průběhu inženýrských sítí. 

• Inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický 
posudek formou kopaných sond. 

• Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených 
orgánů a účastníků příslušného řízení. 

• Zastoupení objednatele před dotčenými orgány veřejné správy (zejména příslušný 
stavební úřad a vodoprávní úřad, Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo obrany apod. 

• Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí a detailů jejich návazností, 
posouzení šíření vlhkosti konstrukcemi a bilance kondenzace vlhkosti v konstrukcích. 

• Položkový rozpočet na úrovni dokumentace pro provádění stavby. 

• Ověření vydatnosti a kvality vody ze stávajícího vrtu u sběrného dvora, tj. 
hydrogeologický posudek a revize vrtu (technický stav). 

Plánovaný rozpočet financování vypracování projektové dokumentace 

 

Název žadatele:

Název projektové přípravy:

Aktivita projektované akce:

bez DPH s DPH Způsobilé náklady

31 555 000,00 38 181 550,00 38 181 550,00

0,00 0,00 0,00

40 000,00 48 400,00 48 400,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

660 000,00 798 600,00 798 600,00

181 500,00 219 615,00 219 615,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50 000,00 60 500,00 60 500,00

celkové ZN 1 127 115,00

výše podpory 1 014 403,50

Dne 07.01.2021

Obec Hřibojedy

"PP Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy"

Kumulativní rozpočet projektové přípravy

Případné poznámky k nákladům.

Organizace zadávacího řízení

Projektová dokumentace  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  - společné povolení

Projektová dokumentace  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  - pro provádění stavby

Projektová dokumentace  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  - jiné

Zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb.

Předpokládané požadované náklady na projektovou přípavu (PP):

Variantní studie/odborný posudek

Podkladové studie, analýzy

Projektová dokumentace  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  - územní rozhodnutí

Projektová dokumentace  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  - stavební povolení

1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody

Předpokládané investiční náklady na realizaci opatření
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Blahopřejeme našim oslavencům… 

Posíláme přáníčko – lásku, štěstí, zdravíčko 

Život ti píše zas o rok víc, 
slovíčkem psaným, chci ti říct: 
Žij podle svého, měj pevné zdraví. 
Narozeniny oslav tak, jak se slaví. 
Popíjej víno, písničky zpívej 
s veselou na svět se dívej. 
 

 
září     pan Kavčiak Václav 
říjen     paní Čepelková Zdeňka 
                 pan Bůžek Vlastimil 
     pan Tschop František 
listopad    paní    Dlouhá Zdeňka 

 

 

 

. 
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Pro mlsné jazýčky… 

Víte proč se plete vánočka a jakou má symboliku? 

Vánočka má svým tvarem připomínat malého Ježíška zabaleného v peřince, je proto 
symbolem nového života a plodnosti. 
Správně se plete z devíti pramenů. Spodní čtyři symbolizují čtyři živly a to oheň (slunce), vodu, 
zemi a vzduch. prostřední tři prameny představují rozum, cit a vůli člověka. vrchní dva 
prameny se upínají k tomu, co vede člověka nejvýše, tedy k vědění a lásce. 
 

Recept na jednu takovou      
 
V míse si umícháme máslo do pěny, přidáme cukr, 
žloutky, sůl, kůru a vanilku a třeme do husta (asi 
20min.). Do mísy připravíme prositou mouku a 
uděláme do ni důlek. Do toho vlijeme vykynutý 
kvásek, připravený z droždí, troškou cukru, malé 
části mouky a trochou vlahého mléka. Přidáme 
ostatní mléko, máslové těstíčko a v míse 
vypracujeme tuhé těsto. Přendáme na vál a ještě 
dále vypracujeme. Přidáme slité hrozinky a rybíz, 
mandle, citronádu. Přendáme do trochou oleje 
vymaštěné mísy, přikryjeme utěrkou a necháme kynouti po 1 hodinu, nebo až se těsto 
zdvojnásobí v objemu. (Někdy dávám těsto kynout do zhasnuté, vlažné trouby). Vykynuté 
těsto na vále vyválíme ve velkou rolku, kterou nakrájíme na osum dílů (jeden ukrojím vždy o 
trochu větší). Ze čtyř vyválíme válečky, které zapleteme na ¨cop¨ a konce dobře stiskneme 
dohromady. Položíme jej na máslem pomaštěný plech (nebo vyložený pečícím papírem, záleží 
na plechu), spojíme dlaně dohromady a roztáhneme střed ¨copu¨ po celé délce do stran. 
Upleteme si cop ze tří válečků a ten položíme na první ¨cop¨. Hranou jedné dlaně stlačíme 
„cop“ uprostřed. Smáčkneme dobře konce naplocho a ty zasuneme pod první „cop“. Poslední 
díl těsta (ten větší) rozkrojíme na dva a vyválíme válečky, které stočíme (jako motouz) a 
položíme úplně nahoru vánočky. Konce smáčkneme dohromady naplocho a ty zasuneme pod 
první ¨cop¨. Vánočku zajistíme (napícháme uprostřed v odstupech špejle, důležité je zajištění 
konců) asi pěti špejlemi tak 12 cm dlouhými. Přikryjeme utěrkou a dáme vykynouti. 
Vykynutou potřeme trochu našlehaným vajíčkem, na každou vystouplou část ¨copů 
¨položíme celou mandli, necháme trochu oschnout a pak ji ještě jednou potřeme. Dáme péci 
do dobře předehřáté trouby (asi 200 °C) a když se vánočka začíná červenat, teplotu snížíme 
(170-180 °C), volně přikryjeme pečícím papírem (který jsme přeložili napůl po délce a zase 
otevřeli) a dopečeme ji zvolna asi 1 hodinu. Poznáme, že je upečená, když do ní zapíchneme 
špejli a ta po vyjmutí zůstane čistá. Po upečení se vánočka nechá dobře vystydnout a pak se 
odstraní špejle. Když je vánočka asi uprostřed pečení, otočím ji v troubě tak, aby ta strana co 
byla vzadu, byla nyní vpředu (tak se vánočka stejnoměrně upeče). Podle toho jakou máte 
troubu, můžete dovnitř vložit ohnivzdornou misku s vodou, aby v troubě vzniklo vlhké teplo.  

https://www.akcniceny.cz/zbozi/trvanlive/cukr/&utm_source=labuznik
https://www.akcniceny.cz/zbozi/cukrovinky-pochutiny/mandle/&utm_source=labuznik
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Nápoje pro zahřátí… 

Zimní třešňový punč pro zahřátí 
Třešňovou šťávu společně s vínem nalijeme do většího hrnce, přidáme kousky skořice, 
badyánu a hřebíčky a také pár kuliček černého pepře. 
Přisypeme i nastrouhanou citrónovou kůru, přikryjeme pokličkou a přivedeme k varu. na 
mírném plameni vaříme asi 10 minut.  
Po stáhnutí plamene rozmícháme do punče med, aby byl sladší a veškeré koření v něm 
necháme. Punč podáváme ještě horký (případně ohřátý). 
 
Zimní káva s kořením  
 
Připravíme z jedné porce espressa, 50 ml mléka, 10 g hořké čokolády, lžičky medu, mletého 
zázvoru, kardamonu a kakaa. Čokoládu a med rozpustíme v šálku ve vodní lázni. Přidáme 
koření a espresso a mícháme. Mléko našleháme a nalijeme na presso a posypeme ho 
kakaovým práškem. 
 
 Brunsinkovo-pomerančový punč  
 
Na punč budeme potřebovat 250 ml brusinkové šťávy, 250 ml pomerančové šťávy, 75 ml 
vody, 1 lžičku mletého zázvoru, 1 lžičku mleté skořice, 1/4 lžičky muškátového oříšku, cukr 
dle chuti a plátky pomeranče na ozdobu. V rendlíku smícháme džusy, vodu, cukr a koření. 
Mírně ohřejeme na teplotu varu a vaříme 5-10 minut. Kdo chce, může do hotového nápoje 
přidat rum. Nápoj nalejime do sklenek a ozdobíme plátky pomeranče, případně citronu a 
brusinek. 
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Zabavme i děti…. 


