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ZÁPIS 8/2022 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 14. PROSINCE 2022 

OD 17:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 

1. Zahájení 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:30 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. 

Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl 
navržen. 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0  Návrh byl schválen 
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2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena 
paní Renata Dlouhá, ověřovatelé zápisu pan Josef Červený a pan Luděk Heřman. 

Návrh na 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 určeny žádné úkoly 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 30. 11. 2022 

• FIN 10/2022 

✓ Stav pokladní hotovosti                               80 819,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                          5 004 879,72 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)               482 940,40 Kč 

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           570 526,36 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                          39 291,57 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         544 328,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)     8 965 533,91 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům      7 054 575,15 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                        + 1 910 658,76 Kč 

4.2. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 rozpočtu 2022. 

4.3. Žádosti o vyplacení finanční příspěvku na DČOV 

Na jednání Zastupitelstva obce byly předloženy žádosti o vyplacení příspěvku z rozpočtu 
obce Hřibojedy na výstavbu domovní ČOV ve výši 45 000,00 Kč pro paní Zdeňku Horákovou 
a pro paní Lenku Jarkovskou. Dále příspěvek ve výši 145 000,00 Kč (1x45 000,00 Kč + 5x 
20 000,00 Kč) na základě dokumentu PROGRAM A PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA OBCE 
HŘIBOJEDY č. P/1 2017, která stanovují podmínky pro podávání žádosti o příspěvek na 
výstavbu domovních ČOV. Žádost podali – manželé Radek a Karla Vaníčkovi, pan Petera 
Jaroslav, pan Hynek Jan st., paní Eva Hynková, paní Marcela Jeriová, paní Jaroslava 
Valášková. Všichni výše jmenovaní doložili potřebné dokumenty – Kolaudační rozhodnutí. 
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z rozpočtu obce ve výši 45 000,00 Kč pro paní 
Zdeňku Horákovou a pro paní Lenku Jarkovskou a příspěvek v celkové výši 145 000,00 Kč 
pro obyvatele bytového domu čp.14 – manželé Radek a Karla Vaníčkovi, pan Petera 
Jaroslav, pan Hynek Jan st., paní Eva Hynková, paní Marcela Jeriová, paní Jaroslava 
Valášková. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0   Návrh byl schválen 

4.4.  Žádost o přesunutí finančního příspěvku  

Pan Vít Abraham podal žádost o přesunutí finančních prostředků z rozpočtu 2022 na rok 
2023 z důvodu nedokončené realizace DČOV. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí alokovaných prostředků pro pana Abrahama z roku 
2022 na rok 2023. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0   Návrh byl schválen    

Byla navržena odměna pro paní Evu Hynkovou ve výši 3 000,00 Kč za organizaci setkávání 
seniorů a práci spojenou v kulturně-sociálním výboru. 

5. Schválení rozpočtu obce Hřibojedy na rok 2023 

Zastupitelstvu obce Hřibojedy byl předložen návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh rozpočtu  
byl v řádných lhůtách od 23. 10. 2022 do 14. 12. 2022 vyvěšen na úředních desce v obci a na 
veřejné desce dálkového přístupu na stránkách www.hribojedy.cz.  

Rozpočet obce Hřibojedy na rok 2023 se schvaluje jako přebytkový a závazným ukazatelem 
jsou třídy. 

✓ Příjmy 5 673 860,00 Kč 

✓ Výdaje 5 539 860,00 Kč 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2023 jako přebytkový, kde na straně příjmů je  

5 673 860,00 Kč a straně výdajů 5 539 860,00 Kč. Závazný ukazatelem jsou třídy. Případné  

přebytky budou použity v následujících letech na případné schodkové rozdíly. 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0  Návrh byl schválen 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2027 

Byl předložen návrh na střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2027. Tento výhled byl 
vyvěšen na úředních deskách včetně elektronické a je k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.   
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2027. 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0  Návrh byl schválen 

7. Mikroregion Hustířanka 

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 Proběhlo zasedání Mikroregionu Hustířanka v obci Hřibojedy. Na 
programu bylo schválení rozpočtu DSO Mikroregionu Hustířanka na rok 2023 a schválení 
Střednědobého výhledu na roky 2022-2027. Prevenci požární ochrany přednesl pan Petr 
Čtvrtečka. Paní Ilona Čepelková přednesla přehled dotací NPŽP, OŽP, a dotace 
z Královéhradeckého kraje. 

Dne 11. 6. 2023 se v Libotově uskuteční Den seniorů. 

8. Odpady 

Na podatelnu obce byl doručen Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 953 053 na zajištění svozu  
a odstraňování komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek TKO  
a dalších služeb v odpadovém hospodářství obce. Tímto Dodatkem č. 11 se mění ceny 
platné od 1. 1. 2023.  

V naší obci se díky systému třídění přímo u domu daří snížit množství směsného 
komunálního odpadu. Tímto systémem se tak držíme v limitu uplatnění slevy ze 
skládkového poplatku. Obce mohou snížit náklady na skládkování směsného komunálního 
odpadu, pokud jejich občané zvyšují míru separace recyklovatelných složek. Souběžně s tím 
klesá produkce směsného komunálního odpadu. 

Obce tak mohou získat nárok na tzv. „Třídící slevu“ a vyhnout se tak úplně nebo částečně 
placení zákonných skládkových poplatků v plné výši. Možnosti prevence a minimalizace 
vzniku komunálního odpadu.  

V průběhu dalších let je v našem zájmu dále zlepšovat kvalitu třídění odpadu, tzn. 
neodkládat recyklovatelné odpady (papír, plasty, sklo, textil, stavební odpad, biologický 
odpad, kovové obaly, dřevo a další) do nádob na směsný komunální odpad, ale skutečně je 
vytřiďovat do příslušných separačních nádob a využívat možnost kompostování. 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 
541/2020 Sb. za rok 2021 v obci HŘIBOJEDY najdete na webových stránkách obce. 

Od ledna se budou vydávat na OÚ v Hřibojedech v době úředních hodin etikety (známky na 
popelnice pro rok 2023). Nutné vyzvednout do konce ledna 2023. 

9. Technické služby – údržba zeleně a zimní údržby 

9.1.  Smlouva s firmou Farma Hvězda s.r.o. 
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Na jednaní zastupitelstva obce dne 8. 12. 2021 byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 14. 11. 2011 s firmou Farma Hvězda s. r.  o., 190 00 Praha 9, Poděbradská 
520/24.Tento dodatek byl uzavřen na dobu určitou a to do 31. 12. 2022.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatkem č. 2 prodloužení smlouvy o dílo s firmou Farma 
Hvězda s. r. o., 190 00 Praha 9, Poděbradská 520/24 do 31. 12. 2026. 

Pro: 4    Proti: 0   Zdržel se: 2  Návrh byl schválen 

Zdržel se Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. z důvodu střetu zájmu – je majitel firmy Farma 
Hvězda s.r.o. 

9.2.  Dohoda o sdílení nákladů – Dodatek č. 1 

Dohoda je o zajištění zimní údržby v obcích Libotov a Hřibojedy společnými prostředky  
a sjednání podílu na úhradě provozních nákladů vznikajících při této údržbě, prováděné 
pluhováním v lokalitách Libotov, Hřibojedy, Malé Hřibojedy a Hvězda. Veškeré náklady jsou 
přepočteny na jednotku nákladů, kterou je jedna hodina výkonu práce při vyhrnování 
sněhu. Cena jedné hodiny je 750,00 Kč. Náklady v lokalitách Hřibojedy, Malé Hřibojedy  
a Hvězda jsou účtovány k tíži obce Hřibojedy a náklady v lokalitách Libotov jsou účtovány 
obci Libotov. Vyúčtování a rozúčtování nákladů bude provedeno po skončení zimní sezóny.  

Dodatkem č. 1 se upřesňuje vyúčtování a rozúčtování nákladů tak, že první vyúčtování  
a rozúčtování bude provedeno po ukončení části zimní sezony do 31. 12. daného roku  
a druhé vyúčtování a rozúčtování bude provedeno po skončení zimního období první 
poloviny daného roku (dle klimatických podmínek). Dále se mění kontaktní osoby. Za obec 
Hřibojedy je na místo paní Machačové paní Hamanová a za obec Libotov je na místo pana 
Šváby paní Ing. Jaklová. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o sdílení nákladů mezi obcemi 
Hřibojedy a Libotov a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0  Návrh byl schválen 

10.  Různé, došla pošta a diskuze 

10.1. ČEZ 

Společnost ČEZ požádala prostřednictvím portálu „Můj ČEZ“ zaslat samoodečty ze všech 
elektroměru, kterými obec disponuje. Následně zaslala email, že pouze u jednoho 
elektroměru je potřeba navýšit zálohu zhruba o 500,00 Kč. Ostatní zálohy dle zaslaného 
odečtu jsou dostačující. 

Zastupitelstvo bere předloženou informaci na vědomí 
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10.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby 

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. 
Jedná se o pozemek p. č. 1343 v. k. ú. Hřibojedy na kterém bude umístěn zařízení 
distribuční soustavy. Budoucí oprávněná bude mít právo umístit, provozovat, opravovat, a 
udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně umístění zařízení 
distribuční soustavy na p. p. č. 1343 v k. ú. Hřibojedy. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0    Návrh byl schválen 

10.3. Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 

Na podatelnu obce byla doručena Veřejnoprávní smlouva z Městské knihovny 
s regionálními funkcemi s sídlem Krakonošovo nám. 128, 541 01 Trutnov ohledně 
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů. Dotace je ve výši 1 000,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do 
výměnných fondů ve výši 1 000,00 Kč pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi 
s sídlem Krakonošovo nám. 128, 541 01 Trutnov. Pověřuje starostu podpisem výše uvedené 
smlouvy. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0    Návrh byl schválen 

Dále byla doručena písemnost ohledně obecného povolení ke smluvní doložce ohledně 
zakoupení programu Tritius (vylepšená verze původního knihovnického systému Clavius). 
Provoz programu je zajištěn formou hostingové služby a placen z finančních prostředků na 
regionální funkce. Ochrana osobních dat je zajištěna smluvně se společností Tritius 
Solutions a. s. a to Smlouvou o zpracování osobních údajů. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo souhlasí s podpisem obecného povolení ke smluvní doložce ohledně 
zakoupení programu Tritius a pověřuje starostu podpisem výše uvedeného obecného 
povolení ke Smluvní doložce. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0    Návrh byl schválen 

11. Usnesení a závěr  
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 14. PROSINCE 2022 

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 pana Josefa 
Červeného a pana Luďka Heřmana a zapisovatelku paní Renatu Dlouhou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje příspěvek z rozpočtu obce ve výši 
45 000,00 Kč pro paní Zdeňku Horákovou a pro paní Lenku Jarkovskou a příspěvek 
v celkové výši 145 000,00 Kč pro obyvatele bytového domu čp.14 – manželé Radek a 
Karla Vaníčkovi, pan Petera Jaroslav, pan Hynek Jan st., paní Eva Hynková, paní 
Marcela Jeriová, paní Jaroslava Valášková. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje přesunutí alokovaných prostředků 
pro pana Abrahama z roku 2022 na rok 2023. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje rozpočet na rok 2023 jako 
přebytkový, kde na straně příjmů je 5 673 860,00 Kč a straně výdajů 5 539 860,00 Kč. 
Závazný ukazatelem jsou třídy. Případné přebytky budou použity v následujících 
letech na případné schodkové rozdíly. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 
roky 2023 – 2027. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje Dodatkem č. 2 prodloužení 
smlouvy o dílo s firmou Farma Hvězda s. r. o., 190 00 Praha 9, Poděbradská 520/24 
do 31. 12. 2026. Zdržel se Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. z důvodu střetu zájmu – je 
majitel firmy Farma Hvězda s.r.o. 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o sdílení 
nákladů mezi obcemi Hřibojedy a Libotov a pověřuje starostu jejím podpisem. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
ohledně umístění zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 1343 v k. ú. Hřibojedy. 

10.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů ve výši 1 000,00 Kč pro 
Městskou knihovnu s regionálními funkcemi s sídlem Krakonošovo nám. 128, 541 01 
Trutnov. Pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

11.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy souhlasí s podpisem obecného povolení ke 
smluvní doložce ohledně zakoupení programu Tritius a pověřuje starostu podpisem 
výše uvedeného obecného povolení ke Smluvní doložce. 
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Zapsala: Renata Dlouhá..................................... 

 

Ověřovatelé: zápisu: Josef Červený ............................  Luděk Heřman………………………………. 

 

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

 


