POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉ 21. 9. 2022 OD 18:00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU HŘIBOJEDY
Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Hospodaření obce
Výběrové řízení TDS a BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“
Zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci a dotační management akce „Rozšíření vodovodní
infrastruktury v obci Hřibojedy“
Obecní komunikace – Hvězda
Mikroregion
Různé, došlá pošta, diskuze
Usnesení a závěr

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
starosta obce
Hřibojedy 13.09.2022
Podklady bodu 6
Rekapitulace - stavební akce Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
Dne 26. 8. 2020 bylo zastupitelstvem obce schváleno podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci ve dvou
fázích výstavby – předpokládaná investice výstavby tehdy byla cca 34 mil. Kč a avizované procento dotace 90 %.
Podmíněno přihlášení se do výzvy na realizaci celé akce, jinak se bude muset celá dotace na projektovou dokumentaci
vrátit a k tomu sankční úrok do státního rozpočtu.
Projektová dokumentace stála 1 127 115 Kč obdrženo 90 % tj. 1 014 403 Kč – náklady z rozpočtu obce (spoluúčast
obce) činily tedy 112 712 Kč.
V prosinci 2021 proběhlo výběrové řízení na realizaci, ve kterém ze tří nabídek byla vítězná Společnost pro Hřibojedy“
– KVIS + VHST KVIS Pardubice a.s. (vedoucí účastník) Rosice 15, 533 53 Pardubice, IČ: 465 06 934 a cena díla dosáhla
výše 57 698 546,29 Kč vč. DPH. Navýšení o cca 24 mil. Kč předpokládaných nákladů na akci.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 15. 8. 2022 výzvu (dotaci) č. 26 na samotnou realizaci a místo slibované
a avizované 90 % dotace – činí nyní vyhlášená dotace pouze 70 % a obec musí tedy zajistit 30 % vlastních nákladů, tj.
cca 18 mil. Kč!!!!
Stát ale nabídl možnost zápůjčky od státu, a to státní úvěr je po dobu 10 let, který je fixován pevným úrokem ve výši 1
% bez dalších poplatků. Po dobu 10 let by obec měsíčně splácela splátku ve výši cca 160 000 Kč. Výhodou je pak
fixovaný úrok, který je zachován při jakékoliv inflaci. Tato částka je sice vysoká, ale na základě dobrého hospodaření
obce v minulých letech jsme přesvědčeni, že ji dokážeme splácet. Naše obec hospodaří velmi odpovědně.
S přebytkovým rozpočtem obec vytváří rezervu a na účtech v bankách máme naspořeno téměř 6 mil. Kč.
Žádost je nutné podat nejdéle do 20.10.2022. Vzhledem k volbám nových členů Zastupitelstva obce Hřibojedy ve
dnech 23. a 24.09.2022 a následným lhůtám je nutné rozhodnout o podání žádosti ještě za stávajícího funkčního
období zastupitelstva, které bude svoláno na středu 21.09.2022.

Zastupitelstvo má před sebou těžký a zodpovědný úkol. Před samotným rozhodnutím by chtělo znát i názor občanů
této obce, protože peníze, následná stavební investice a velký závazek na 10 let je všech lidí, kteří v naší obci žijí. Na
druhou stranu se jedná o stavební akci, která je důležitá a která by snad měla odstranit veškeré závady, nedostatky
na nynějším vodovodním řádu a měla by do budoucna přispět k rozvoji a zkvalitnění života i pro budoucí občany naší
obce.
Tento krok však bude znamenat omezení všech dalších stavebních investic, nákladů na chod a zvelebování obce atd.
a o tomto byste měli být informováni. Právě proto zastupitelé vypracovali tento informační dopis a přidávají
pozvánku na poslední zastupitelstvo dne 21.09.2022, které by mělo o tomto kroku a závazku rozhodnout.

Rekapitulace rozpočtu stavby:
Celková cena akce: „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojed“ vč. DPH
1.
2.
3.
4.

Rozpočet (krycí list) vítěze výběrového řízení (8. 12. 2021)
Administrace projektu vč. závěrečného vyúčtování (ZVA) SFŽP/MŽP
Technický dozor investora a BOZP (odhad vývěrového řízení vč. DPH)
Řízení projektu (10 tis./měsíc + DPH x 24 měsíců)

57 698 546 Kč
181 500 Kč
1 996 500 Kč
290 400 Kč

Celkem náklady na realizaci akce vč. DPH

60 166 946 Kč

z toho:
a) uznatelné náklady pro dotaci a zápůjčku vč. DPH
b) neuznatelné náklady vč. DPH (nelze čerpat úvěr – dotaci)

59 760 393 Kč
406 553 Kč

z toho:
a) dotace pro obec ze státního rozpočtu (vč. DPH)
b) spoluúčast obce (spoluúčast k dotaci + neuznatelné náklady)

41 832 275 Kč
18 334 671 Kč

INFORMACE K INVESTICÍM OBCE – výstavba vodovodu
Naše obec Hřibojedy hospodaří velmi odpovědně a na účtech v bankách máme naspořeno téměř 6 mil. Kč. Přesto obec
dokázala v minulosti v obci významně investovat a získávat na investice dotace. Vyprojektované rozšíření vodovodní
sítě a stavební povolení je již 3. etapou výstavby do vodovodního řádu v obci Hřibojedy.
1. Vodovod Hřibojedy – stavba páteřní sítě a přípojek Hřibojedy, Malé Hřibojedy a Hvězda v roce 2012
• cena celkem
13 427 000 Kč
o dotace 80 %
10 741 000 Kč
o spoluúčast obce
2 686 000 Kč
2. Vodovod Hřibojedy – stavba prodloužení sítě Malé Hřibojedy a Hřibojedy v letech 2016-2018
• cena celkem
3 207 068 Kč
o dotace 75 %
2 686 000 Kč
o spoluúčast obce
807 068 Kč
3. Vodovod Hřibojedy – stavba sítě k Betlému, 2x stanice ATS, úpravny vody a vodojemu 2022 - 2024
• cena celkem
60 166 946 Kč
o dotace 70 %
41 832 275 Kč
o spoluúčast obce
18 334 671 Kč
Z uvedeného je vidět, že dotace se postupně snižují a nikdy se již nevrátí na předchozí úroveň. Vliv má i ekonomické
postavení České republiky v rámci EU, kdy už nejsme ten „nejchudší stát“ a „čistý příjemce“. Logicky se tak většina
dotací snižuje nebo již nejsou vůbec vypsány.

INFORMACE K INVESTICÍM OBCE – v posledních letech
Jak naše obec Hřibojedy dokázala za poslední dvě volební období investovat a současně získávat dotace je přehledně
zobrazeno v následující tabulce. Z celkových investic ve výši 12,45 mil. Kč získala obce dotace ve výši 7,65mil. Kč (to
odpovídá 61 %) a podíl spolufinancování obce ze svého rozpočtu byl 4,80 mil. Kč (39 %).

Investice obce v letech 2015 - 2022
GAZELLA - kontejnerové auto s kontejnery
Štěpkovač LASKI
Hrací prvky dětského hřiště
Malé štěpkovače pro občany
Kompostéry pro občany
Gazttera - hasičské auto obce
Dostavba vodovodu I. – Malé Hřibojedy a Hřibojedy
Nový umělý povrch hřiště, sloupy, sítě, branky, ...
Přístřešek na hřiště
Výsadba stromů 2020 – pod Hřibojedským vrchem
Výsadba stromů 2021 – Hvězda a Jordán U Třešně
Chodníky v obci a parkoviště u pošty s chodníkem
Projekt dostavby vodovodu
Traktůrek na sekání trávy
Zametací kartáč VARI
Popelnice na plast a papír pro občany
Projekt na rekonstrukci budovy Obecního úřadu –
víceúčelové POLYFUNKČNÍ CENTRUM
Lavičky v letech 2019 – 2022 (dar MUDr. Filip)
Celkové náklady akcí (investic), získaných dotací
a spoluúčasti obce z rozpočtu

Cena investice
[Kč]

Dotace [Kč]

Spoluúčast
obce [Kč]

Rok
ukončení

1 793 554,65
349 307,80
202 578,00
49 220,00
126 788,80
1 441 957,00
3 207 068,00
697 458,00
20 000,00
245 700,00
248 300,00
2 453 679,30
1 127 115,00
69 485,99
34 191,33
118 580,00

1 354 471,36
293 921,10
70 000,00
5 220,00
93 654,00
750 000,00
2 400 000,00
340 000,00
20 000,00
245 700,00
248 300,00
747 850,00
1 014 403,50
0,00
0,00
55 150,00

439 083,29
55 386,70
132 578,00
44 000,00
33 134,80
691 957,00
807 068,00
357 458,00
0,00
0,00
0,00
1 705 829,30
112 711,50
69 485,99
34 191,33
63 430,00

2015
2015
2015
2015
2015
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021

208 150,00

0,00

208 150,00

2021

56 080,00

12 960,00

43 120,00

2022

12 449 213,87

7 651 629,96

4 797 583,91

xxx

V tabulce nejsou uvedeny finanční prostředky, které obec poskytuje na dotaci výstavby domovních čistíren odpadních
vod svým občanům a na vypracování projektů v rámci zakázky (výběrového řízení) obce k získání stavebního povolení.
Přestože obec v posledních obdobích provedla řadu investic, dále zajišťuje příspěvek (dotace pro občany) na budování
domovních čistíren odpadních vod a postupně rekonstruuje veřejné osvětlení v obci, hospodaří s přebytkem a vytvořila
si po všech investicích rezervu na účtech ve výši cca 6 mil. Kč.

INFORMACE K INVESTICÍM OBCE – v přípravě
občanům a na vypracování projektů v rámci zakázky (výběrového řízení) obce k získání stavebního povolení.
Přestože obec v posledních obdobích provedla řadu investic, dále zajišťuje příspěvek (dotace pro občany) na
budování domovních čistíren odpadních vod a postupně rekonstruuje veřejné osvětlení v obci, hospodaří s
přebytkem a vytvořila rezervu na účtech ve výši cca 6 mil. Kč.
1. Vodovod – rozšíření řádu k Braunovu Betlému, vodojem, oprava zdroje vody (vrtu) u trafostanice
v Hřibojedech, úpravna vody, 2 nové posilovací stanice (ATS) – dotace vypsána …
60 166 946 Kč
2. Víceúčelové polyfunkční centrum (rekonstrukce budovy Obecního úřadu Hřibojedy) – dokončený projekt a
získané stavební povolení, zde čekáme na vypsání dotace (cena dle rozpočtu)
14 500 000 Kč
3. Obecní cesta na Hvězdě – oprava cesty od hasičské zbrojnice k památníku, projekt a rozpočet se zpracovává

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
POZVÁNKA
Obec Hřibojedy a SDH Hřibojedy srdečně zve všechny rodiče i
děti na

6. HŘIBOJEDSKOU DRAKIÁDU
která se koná v sobotu 8. 10. 2022 od 13.00 hod. na louce za
Dlouhými (při výjezdu z obce směrem na Libotov vpravo).
Budeme soutěžit v kategoriích:
• nejmenšího draka
• největšího draka
• draka s nejdelším ocáskem
Máme pro Vás připravenou i ukázku modelů letadel a aut.
Občerstvení zajištěno - masíčko z lorny a taky pro zahřátí
medovinka. Pojďte se s námi pobavit! Těšíme se na Vás! Akce se
nebude konat za deště
.

KNIHOBUDKA HŘIBOJEDY
Obec Hřibojedy instalovala v altánu na víceúčelovém hřišti v Hřibojedech tzv. KNIHOBUDKU. Jedná se o
neziskový projekt, který vznikl v létě 2013 za podpory programu společnosti Telefónica O2 „Think Big“. První
KNIHOBUDKA byla slavnostně otevřena 9. ledna 2014 v pražské nemocnici IKEM. Máte doma knížku, kterou
už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Vyměňte ji v KNIHOBUDCE za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte,
ať si ji může přečíst někdo jiný. KNIHOBUDKY slouží k bezplatnému půjčování, vkládání nebo výměně knih.

Sbírka pro Diakonii Broumov od 26. září do 31. října 2022
❖
❖
❖
❖
❖

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) a obuv (veškerou nepoškozenou).
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky.
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek).
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, menší elektrospotřebiče.
Hračky (jen nepoškozené a kompletní).

Ze sbírky jsou vyloučené ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete nosit v úředním čase na Obecní úřad v Hřibojedech.

