
Obec Hřibojedy

Hřibojedy čp. 60, 544 01 Hřibojedy

IČO: 00581011

Zápis  6/2022  z veřejného  ustavujícího  zasedání  Zastupitelstva  obce  Hřibojedy,  které  se  konalo
dne 19.10.2022 v 17:15 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Hřibojedy 

Na  veřejném  ustavujícím  zasedání  Zastupitelstva  obce  Hřibojedy  bylo  přítomno  7  zastupitelů  
ze 7 zvolených:

 pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
 paní Renata Dlouhá 
 paní Markéta Hamanová
 pan Luděk Heřman
 paní Ilona Čepelková 
 pan Libor Machač 
 pan Josef Červený

1. Zahájení  

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy podle § 91, odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
v  platném  znění,  jako  zasedání  veřejné,  bylo  zahájeno  19.  října  2022  v 17:15  hodin  předsedajícím  
a stávajícím starostou obce panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M.

2. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Hřibojedy  

Předsedající v souladu s §69, odst. 2 zákona č. 128/2000., o obcích v platném znění, konstatoval, že člen
zastupitelstva obce skládá na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení
zúčastní slib tohoto znění: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Hřibojedy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a to pronesením slova 
 „SLIBUJI“ před Zastupitelstvem obce Hřibojedy.  Dále  každý člen Zastupitelstva obce Hřibojedy potvrdí
složení slibu svým podpisem. Současně upozornil, že odmítnutí slibu člena zastupitelstva obce nebo složení
slibu  s výhradou  tento  mandát  podle  §  55,  odst.  2  písm.  a)  zákona  č.  491/2001  Sb.,  o  volbách  
do zastupitelstva obcí, zaniká ex lege (ze zákona).“

Bylo přistoupeno ke složení slibu členů Zastupitelstva obce Hřibojedy pronesením slova „SLIBUJI“:

 pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. - „SLIBUJI“
 paní Renata Dlouhá - „SLIBUJI“
 paní Markéta Hamanová - „SLIBUJI“
 pan Luděk Heřman - „SLIBUJI“
 paní Ilona Čepelková - „SLIBUJI“
 pan Libor Machač - „SLIBUJI“
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 pan Josef Červený - „SLIBUJI“

Současně bylo složení slibu stvrzeno podpisem každého zastupitele obce Hřibojedy na předloženou listinu.
Všichni členové zastupitelstva převzali  z rukou předsedajícího osvědčení o zvolení  členem Zastupitelstva
obce Hřibojedy.

Předsedající poděkoval přítomným zastupitelům za složení slibu a konstatoval, že v souladu s § 69 odst. 4,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně 
a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Předsedající pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. navrhl určit zapisovatele paní Renatu Dlouhou a ověřo-
vatele zápisu pana Libora Machače a pana Luďka Heřmana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Dále bylo konstatováno, že je přítomno 7 nově zvolených zastupitelů a tato ustavující schůze Zastupitelstva
obce Hřibojedy je usnášeníschopná.

4. Schválení programu   

Byl předložen následující návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy.
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Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb  nebo  hlasování  (lhůta  uplynula  dne  07.10.2022;  žádný  návrh
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podán nebyl).  Informace podle § 91 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna v souladu se zákonem na
úřední desce obce Hřibojedy a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce .

Předsedající pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. se dotázal, zda má někdo jiný návrh nebo návrh směřující
k doplnění programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy.

Žádný jiný či pozměňující návrh nebyl předložen.

Předsedající se dotázal, kdo je pro schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy
tak, jak byl navržen.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

5. Zvolení mandátové komise – kontrola osvědčení  

Předsedající pověřil mandátovou komisi ve složení: 

 předseda pan Libor Machač 
 členka paní Ilona Čepelková
 členka paní Markéta Hamanová 

k osvědčení shody vydaných osvědčení o zvolení vydaných registračním úřadem s výsledky voleb. Členové
mandátové komise  provedli  ověření  platnosti voleb a  kontrolu  vydaných osvědčení  o  zvolení  vydaných
registračním úřadem.

Předseda mandátové komise podal zprávu o výsledku kontroly: nebyl zjištěn nesoulad a všechna osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva jsou v pořádku. Přítomní vyjádřili souhlas se zprávou mandátové komise.

6. Volba volební a návrhové komise  

Předsedající navrhl zvolit volební a návrhovou komisi.

Bylo navrženo, aby volební a návrhová komise byla ve složení jeden předseda a dva členové.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Do funkce předsedkyně volební a návrhové komise byla navržena paní Renata Dlouhá, do funkcí členů pan
Josef Červený a pan Luděk Heřman.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Předsedajícím bylo konstatováno, že volební a návrhová komise ve složení předsedkyně paní Renata Dlouhá
a členové pan Josef Červený a pan Luděk Heřman byla zvolena.
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7. Volba starosty a místostarosty  

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby v souladu s § 103, § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném  znění,  bylo  zvoleno  vedení  obce  ve  složení  starosta,  který  nebude pro  výkon  své  funkce
dlouhodobě uvolněn a jeden místostarosta, který nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební  a  návrhovou komisí  bylo  navrženo,  aby hlasování  o  zvolení  starosty  obce a místostarosty  bylo
veřejné a souhlas byl hlasováním vyjádřen zvednutím ruky.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební  a návrhovou komisí  bylo navrženo, že bude nejdříve přistoupeno k hlasování o zvolení  starosty
obce, dále pak místostarosty.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

7.1. Volby starosty

Volební a návrhovou komisí byli zastupitelé vyzváni, aby předložili své návrhy kandidátů do funkce starosty.

Do funkce starosty obce byl navržen pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.  Jiný návrh nebyl předložen. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo. 

Navržený s návrhem souhlasí.

Kdo je pro, aby starostou obce Hřibojedy byl zvolen pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.?

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí  bylo konstatováno, že starostou obce Hřibojedy byl  šesti hlasy zvolen pan  
Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. Pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.  funkci přijal.

7.2. Volby místostarosty

Volební  a  návrhovou  komisí  byli  zastupitelé  vyzváni,  aby  předložili  své  návrhy  kandidátů  do  funkce
místostarosty.

Do funkce místostarosty obce dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., který zastupuje  starostu v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) byla navržena
paní Markéta Hamanová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Navržená s návrhem souhlasí. 

Kdo je pro, aby místostarostkou obce Hřibojedy byla zvolena paní Markéta Hamanová?

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Návrh byl schválen
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Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že místostarostkou obce Hřibojedy byla šesti hlasy zvolena
paní Markéta Hamanová. Paní Markéta Hamanová funkci přijala.

7.3. Výrok volební a návrhové komise

Volební a návrhovou komisí bylo osvědčeno, že v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, bylo zvoleno vedení obce ve složení starosta obce Hřibojedy pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.,
který nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn, a místostarostka paní Markéta Hamanová, která
nebude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněna.

8. Zřízení výborů Zastupitelstva obce Hřibojedy  

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby v souladu s § 117 a násl., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, byly zvoleny výbory Zastupitelstva obce Hřibojedy.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen 

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby výbory byly tříčlenné ve složení předseda výboru a dva
členové. Současně volební a návrhová komise sdělila, že v souladu s § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, musí být předsedou výboru člen zastupitelstva.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen 

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby hlasování o zvolení předsedů a členů bylo veřejné a souhlas
byl  v hlasování  vyjádřen zvednutím ruky.  Dále  aby  bylo  hlasováno nejdříve  o  počtu  výborů,  následně  
o předsedovi, a nakonec o členech, vždy příslušného výboru.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby byly zřízeny následující výbory:

 finanční výbor
 kontrolní výbor
 sociálně-kulturní výbor
 správa majetku a investic
 výbor pro sport a volný čas

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

8.1. Volba předsedy a členů finančního výboru

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě finančního výboru. Zastupitelé
předložili své návrhy kandidáta na předsedu finančního výboru.

Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen pan Josef Červený. Pan Josef Červený s funkcí předsedy
finančního výboru souhlasí. 

Kdo je pro, aby předsedou finančního výboru byl zvolen pan Josef Červený?

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Návrh byl schválen
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Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedou finančního výboru byl sedmi hlasy zvolen pan
Josef Červený. Pan Josef Červený funkci přijal.

Volební  a  návrhovou  komisí  bylo  navrženo,  aby  bylo  přistoupeno  k volbě  členů  finančního  výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.

Do funkce členů finančního výboru byly navrženy paní Renata Třešňáková a paní Renata Burešová.

Kdo je pro, aby členkami finančního výboru byly zvoleny paní Renata Třešňáková a paní Renata Burešová.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členkami finančního výboru byly sedmi hlasy zvoleny
paní Renata Třešňáková a paní Renata Burešová.

8.2. Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě kontrolního výboru. 

Zastupitelé předložili své návrhy na kandidáta předsedy kontrolního výboru. 

Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen pan Libor Machač. Pan Libor Machač s funkcí předsedy
kontrolního výboru souhlasí. 

Kdo je pro, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Libor Machač?

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedou kontrolního výboru byl šesti hlasy zvolen pan
Libor Machač. Pan Libor Machač funkci přijal.

Volební  a  návrhovou  komisí  bylo  navrženo,  aby  bylo  přistoupeno  k volbě  členů  kontrolního  výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.

Do funkce členů kontrolního výboru byli navrženi Ladislav Čepelka a Jan Kubinec.

Kdo je pro, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni Ladislav Čepelka a Jan Kubinec.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členy kontrolního výboru byli sedmi hlasy zvoleni pan
Ladislav Čepelka a pan Jan Kubinec.

8.3. Volba předsedy a členů sociálně-kulturního výboru

Volební  a  návrhovou  komisí  bylo  navrženo,  aby  bylo  přistoupeno  k volbě  sociálně-kulturního  výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidáta na předsedu sociálně-kulturního výboru.

Do funkce předsedkyně sociálně-kulturního výboru byla navržena paní Renata Dlouhá. Paní Renata Dlouhá
s funkcí předsedkyně sociálně-kulturního výboru souhlasí.
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Kdo je pro, aby předsedkyní sociálně-kulturního výboru byla zvolena paní Renata Dlouhá

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen 

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedkyní sociálně-kulturního výboru byla sedmi hlasy
zvolena paní Renata Dlouhá. Paní Renata Dlouhá funkci přijala.

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů sociálně-kulturního výboru.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.

Do funkce členů sociálně-kulturního výboru byly navrženy paní Eva Hynková a paní Lenka Václavková.

Kdo je pro, aby členkami sociálně-kulturního výboru byly zvoleny paní Eva Hynková a paní Lenka Václavková.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen 

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členkami sociálně-kulturního výboru byly sedmi hlasy
zvoleny paní Eva Hynková a paní Lenka Václavková.

8.4. Volba předsedy a členů výboru pro sport a volný čas

Volební a návrhovou komisí  bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě výboru pro sport a volný čas.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidáta na předsedy výboru pro sport a volný čas.

Do  funkce  předsedkyně  výboru  pro  sport  a  volný  čas  byla  navržena  paní  Ilona  Čepelková.  Paní  Ilona
Čepelková s funkcí předsedkyně výboru pro sport a volný čas souhlasí. 

Kdo je pro, aby předsedkyní výboru pro sport a volný čas byla zvolena paní Ilona Čepelková.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedkyní výboru pro sport a volný čas byla sedmi
hlasy zvolena paní Ilona Čepelková. paní Ilona Čepelková funkci přijala.

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů výboru pro sport a volný čas.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.

Do funkce členů výboru pro sport a volný čas byli navrženi pan Radek Vaníček a pan Petr Jakl

Kdo je pro, aby členy výboru pro sport a volný čas byli zvoleni pan Radek Vaníček a pan Petr Jakl.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební  a návrhovou komisí  bylo konstatováno,  že členy výboru pro sport a volný čas byli  sedmi hlasy
zvoleni pan Radek Vaníček a pan Petr Jakl.

8.5. Volba předsedy a členů výboru pro správu majetku a investic

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě výboru správa majetku a investic.
Zastupitelé předložili své návrhy kandidáta na předsedu výboru správa majetku a investic.
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Do funkce předsedy výboru správa majetku a investic byl navržen pan Luděk Heřman.

Kdo je pro, aby předsedou výboru správa majetku a investic byl  zvolen pan Luděk Heřman. Pan Luděk
Heřman s funkcí předsedy výrobu správy majetku a investic souhlasí.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že předsedou výboru správa majetku a investic byl sedmi
hlasy zvolen pan Luděk Heřman. Pan Luděk Heřman funkci přijal.

Volební a návrhovou komisí bylo navrženo, aby bylo přistoupeno k volbě členů výboru správa majetku a
investic. Zastupitelé předložili své návrhy kandidátů.

Do funkce členů výboru správa majetku a investic byli navrženi pan Jan Dlouhý a pan Lukáš Třešňák.

Kdo je pro, aby členy výboru správa majetku a investic byli zvoleni pan Jan Dlouhý a pan Lukáš Třešňák.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Volební a návrhovou komisí bylo konstatováno, že členy výboru správa majetku a investic byli sedmi hlasy
zvoleni pan Jan Dlouhý a pan Lukáš Třešňák.

8.6. Výrok volební a návrhové komise

Volební a návrhovou komisí bylo osvědčeno, že v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v  platném
znění,  byly  ustanoveny  výbory  Zastupitelstva  obce  Hřibojedy,  do  nichž  byli  zvoleni  předsedové
(předsedkyně) a členové (členky).

9. Odměny členům zastupitelstva, místostarostům a starostovi obce Hřibojedy   

Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017
Sb., byla schválena měsíční odměna pro neuvolněné zastupitele obce Hřibojedy ve výši 1 289,00 Kč. 

Má někdo jiný návrh?

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v  souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu pro neuvolněné zastupitele obce Hřibojedy bez výkonu
funkce předsedů výborů Zastupitelstva obce Hřibojedy ve výší 1 289,00 Kč.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017
Sb., byla stanovena měsíční  odměna pro neuvolněné zastupitele obce,  kteří  budou současně vykonávat
funkci předsedů výborů Zastupitelstva obce Hřibojedy ve výši 2 577,00 s tím, že nárok na tuto odměnu
vzniká od 20.10.2022. Obsazení zřízených výborů obce (řadovými členy) bude bez nároku na odměnu.
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Má někdo jiný návrh?

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v  souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu pro neuvolněné zastupitele obce Hřibojedy, kteří budou
současně vykonávat funkci  předsedů výborů Zastupitelstva obce ve výši  2 577,00 Kč za měsíc.  Odměna
bude poskytována ode  dne  zvolení  do  funkce  předsedy výboru,  tj.  od  20.10.2022.  Obsazení  zřízených
výborů obce řadovými členy bude bez nároku na odměnu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Předsedajícím bylo navrženo, aby v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v  sou-
ladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. byla stanovena odměna za výkon funkce starosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva  obce ve  výši  25 775,00 Kč  za měsíc.  Odměna bude poskytována ode dne zvolení  
do funkce starosty, tj. od 20.10.2022.

Má někdo jiný návrh? 

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v  souladu 
s  nařízením vlády  č.  318/2017  Sb.  stanoví  odměnu za  výkon funkce  starosty  jako  neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 25 775,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
starosty, tj. od 20.10.2022.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Návrh byl schválen

Předsedajícím bylo  navrženo,  aby  v  souladu  s §  72  odst.  2  a  §  84  odst.  2  písm.  n)  zákona  o  obcích  
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. byla stanovena odměna za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty, tj. od 20.10.2022.

Má někdo jiný návrh?

Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v  souladu 
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 14 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty, tj. od 20.10.2022.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Návrh byl schválen
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Předsedajícím bylo konstatováno, že odměny za výkon funkce člena zastupitelstva, funkce předsedy a členy
výboru,  funkce  místostarostů  a  starosty  obce  Hřibojedy  byly  schváleny  v souladu  s nařízením  vlády  
č. 318/2017 Sb.

10. Plán na funkční volební období 2022-2026  

10.1. Víceúčelová budova obce

Obnova  budovy  obecního  úřadu  (bývalé  školy)  na  multifunkční  zařízení,  ve  kterém  by  byla  úřadovna
obecního úřadu, knihovna, místnost infocentra o obci, místnost pro hasiče (klubovna) a v prvním patře sál
je ve fázi projektu.

10.2. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy 

Rozšíření vodovodu v obci je ve fázi žádosti o dotaci prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
(dále jen SFŽP ČR) 26. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životního prostředí 2021—2027 (dále jen OPŽP).

10.3. Spolupráce s úřadem práce

Na základě stávající spolupráce, bude obec pokračovat na vytváření pracovních příležitostí pro dlouhodobě
nezaměstnané.  Vzhledem  k budováním  nových  cest  v rámci  KPÚ  obec  získá  do  vlastnictví  další  zelené
plochy, které je třeba řádně udržovat. Díky této spolupráci, obec ušetří peníze z rozpočtu, dočasně poskytne
zaměstnání lidem z úřadu práce a zlepší péči o vzhled obce. 

10.4. Kulturní dění obce

Uspořádat více kulturních či sportovních akcí, uspořádat výlet pro občany. Zde bychom rádi uvítali i pomoc
občanů, dobrými nápady a tipy k oživení společenského života v obci. Bude podána žádost o dotaci MAS
Královéhradecký venkov na lesní stezku a venkovní sportoviště (venkovní cvičební prvky) za bytovkou.

10.5. Prodloužení chodníku v Hřibojedech, oprava místní komunikace na Hvězdě a technické 
služby pro obec – zimní údržba komunikací a letní údržba travnatých ploch

Příprava projektu a převod vlastnictví pozemku Královéhradeckého kraje pro budoucí prodloužení místní
komunikace IV. třídy od rybníku k RD Vlčků a oprava povrchu místní komunikace III. třídy od hasičárny na
Hvězdě na křižovatku pod RD Andrejsů.  K 31.12.2022 končí  dodatek  k zimní  údržbě komunikací  a  letní
údržbě  travnatých  ploch,  které  nejsou  udržovány  vlastními  prostředky  obce  (zahradní  traktůrek,
křovinořezy, Gazella se sněhovou radlicí a zametací kartáč se sněhovou radlicí VARI na chodníky). Variantou
je vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie nebo prodloužení současné smlouvy dodatkem.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

11. Rozšíření vodovodní infrastruktury v     obci Hřibojedy – aktuální informace  

Jsou prováděny práce na přípravách žádosti, na kterých spolupracuje slečna Kristýna Vaňková (projektová
manažerka),  Ing.  Lubomír  Macek  (projektant),  Ing.  Eva  Gebrtová  (technický  pracovník  provozovatele
vodovodu), Renata Dlouhá (úřednice obce) a Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. (starosta obce).

10



V současné době jsou doplněné přílohy a technické zprávy, vodoprávním odborem MÚ Dvůr Králové nad
Labem bylo  vydáno opravné  rozhodnutí ke stavebnímu povolení  –  Mgr.  Andrea  Šévlová  (oprava textu
výrokové části rozhodnutí) a stanoviska Krajské hygienické stanice.

Žádost o dotaci včetně příslibu spolufinancování (úvěr ze státního rozpočtu) byla dnes elektronicky podána
včetně příloh (přes systém MS21 https://iskp21.mssf.cz/) na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne
21.09.2022. 

 Registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_026/0000447, 
 Identifikace žádosti (HASH): 02sCM6, 
 Název projektu CZ: Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
 Číslo programu: 05 
 Název programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027 
 Číslo výzvy: 05_22_026 
 Název výzvy: MŽP_26. výzva, SC 1.4, opatření, 1.4.4, 1.4.5 kolová 
 Název projektu CZ: Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Původní  smlouva o provozovaní  vodovodu byla uzavřena dne 10.07.2013 a dle  pravidel  MŽP k podané
dotaci  nesmí  smlouva  o  provozovaní  vodovodu podpořeného  dotací  přesáhnout  dobu 10  let.  Stávající
provozovatel  vodovodu Vodohospodářské služby  RT,  s.r.o.,  Lánov  má v současné  době  uzavřenou roční
smlouvu s automatickou prolongací.  Pro  splnění  podmínek  pravidel  podané  dotace bude nutné  vypsat
zadávací  řízení  malého rozsahu III.  kategorie (předpokládané plnění za dobu 48 měsíců od 500 tis.  Kč  
do 2 mil. Kč).

12. Inventury  

Starosta vydal plán inventur na rok 2022 

Inventarizační komise by řádně proškolena dne 17. 10. 2022.

Členové inventarizační komise jsou: 

 předseda Luděk Heřman
 člen Ilona Čepelková
 člen Josef Červený
 člen Markéta Hamanová
 člen Libor Machač 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

13. Rozpočtová opatření   

Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.  Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření: 

 na straně příjmů jsou-li vyvolána organizačními změnami.
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 prodejem majetku, zboží a služeb, pronájmem, pachtovným, dary. 
 rozpočtová  opatření,  která  vyvolají  vznik  či  zvýšení  schodku  rozpočtu  nebo  snížení  přebytku

rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje
nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu
nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech nutných výdajů.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce.

Návrh hlasování:

Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje kompetencí  starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření:

 na straně příjmů jsou-li vyvolána organizačními změnami.
 prodejem majetku, zboží a služeb, pronájmem, pachtovným, dary. 
 rozpočtová  opatření,  která  vyvolají  vznik  či  zvýšení  schodku  rozpočtu  nebo  snížení  přebytku

rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje
nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu
nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech nutných výdajů.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce.

Starosta dal o návrhu hlasovat. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen.

14. Rozpočet 2023 a hospodaření obce  

14.1. Návrh rozpočtu na rok 2023

V souvislosti s přípravou rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit na rok 2023 starosta vyzval přítomné
zastupitele  k  vypracování  návrhů  na  rozpočet  obce  na  rok  2023.  Veškeré  předložené  návrhy  budou
zapracovány do rozpočtu na rok 2023 a poté bude návrh rozpočtu po dobu 15 dní vyvěšen na úředních
deskách včetně dálkového přístupu. Následně bude návrh rozpočtu obce Hřibojedy na rok 2023 schválen na
příštím jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy, které je naplánováno na 16.11.2022.

Schvalování rozpočtu by mělo proběhnout na prosincovém jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy, které je
naplánováno na 14.12.2022.

14.2. Hospodaření obce k 31.09.2022

 FIN 9/2022

 Stav pokladní hotovosti                  31 907,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB                          5 311 903,53 Kč
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 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)            372 940,40 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.                         291 263,15 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.                                            65 458,54 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.                               566 522,00 Kč

 Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)             8 039 718,84 Kč

 Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům)               6 256 268,51 Kč 

 Plnění rozpočtu                                          +    1 783 450,33 Kč

14.3. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7 rozpočtu 2022, kterým se řeší příjmy (dotace
na komunální volby…) výdaje (příspěvky na DČOV, dar MŠ Libotov, výdaje na volby…)

14.4. Žádosti o příspěvek na DČOV

Na jednání  Zastupitelstva obce byly předloženy žádosti o uvolnění příspěvku z  rozpočtu obce Hřibojedy
2023 na výstavbu domovní ČOV, paní Iva Dostálová, paní Jitka Hlavová, pan Václav Mesner, pan Jiří Mesner,
pan Tomáš Babušík, paní Libuše Bůžková, pan Jiří Meloun.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2023 pro paní Ivu Dostálovou, paní
Jitku Hlavovou, pana Václava Mesnera, pana Jiřího Mesnera, pana Tomáše Babušíka, paní Libuši Bůžkovou,
pana Jiřího Melouna.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

15. Usnesení a závěr  
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy konaného 

dne 19. října 2022

1. Zastupitelstvo  obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schválilo  program  veřejného  ustavujícího  zasedání
Zastupitelstva obce dne 19. 10. 2022.

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo zvolení tříčlenné volební a návrhové komise.

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo jmenování členů volební a návrhové komise:
předsedkyně Renata Dlouhá, člen Josef Červený a člen Luděk Heřman.

4. Zastupitelstvo  obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schválilo,  že  výkon  funkce  starosty  bude  vykonávat
neuvolněný  člen  zastupitelstva  a  dále  místostarosta,  který  také  nebude  pro  výkon  své  funkce
uvolněn. 

5. Zastupitelstvo  obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schválilo,  že  hlasování  o  zvolení  starosty  obce  a
místostarosty bude veřejné a souhlas v hlasování vyjádřen zvednutím ruky.

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo, že bude nejdříve hlasováno o zvolení starosty
obce a poté hlasování o místostarostovi.

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy zvolilo starostu obce: Mgr. Ing. Miloše Dohnálka, LL.M. 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo místostarostku obce: Markétu Hamanovou.

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo zřízení výborů Zastupitelstva obce v souladu  
s § 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo počet tří členů ve zřízených výborech, a to ve
složení předseda výboru a dva členové. Předsedou výboru bude člen zastupitelstva obce.

11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo, že hlasování o zvolení předsedů a členů výborů
bude veřejné a souhlas bude v hlasování vyjádřen zvednutím ruky. Dále bude hlasováno nejdříve o
počtu výborů, následně o předsedovi, a nakonec o členech, vždy příslušného výboru.

12. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schválilo zřízení následujících výborů:

 finanční výbor
 kontrolní výbor
 sociálně-kulturní výbor
 správa majetku a investic
 výbor pro sport a volný čas

13. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo Josefa Červeného, předsedou finančního výboru.
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14. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo za členy finančního výboru: Renatu Třešňákovou 
a Renatu Burešovou.

15. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy zvolilo Libora Machače za předsedu kontrolního výboru.

16. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo za členy kontrolního výboru: Ladislava Čepelku  
a Jana Kubince. 

17. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo Renatu Dlouhou, předsedkyní sociálně-kulturního
výboru.

18. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo za členy sociálně-kulturního výboru Evu Hynkovou
a Lenku Václavkovou.

19. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmii hlasy zvolilo Ilonu Čepelkovou předsedkyní výboru pro sport 
a volný čas.

20. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo za členy výboru pro sport a volný čas: Petra Jakla 
a Radka Vaníčka. 

21. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo Luďka Heřmana předsedou výboru správy majetku
a investic.

22. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy zvolilo za členy výboru správy majetku a investic: Jana
Dlouhého a Lukáše Třešňáka. 

23. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona  o  obcích  a  v souladu  s  nařízením  vlády  č.  318/2017  Sb.  odměnu  za  výkon  funkce  pro
neuvolněné zastupitele obce Hřibojedy ve výši 1 289,00 Kč. 

24. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. odměnu pro neuvolněné zastupitele
obce Hřibojedy, kteří budou současně vykonávat funkci předsedů výborů Zastupitelstva obce ve výši
2 577,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tj. od
20.10.2022. Obsazení zřízených výborů obce řadovými členy bude bez nároku na odměnu. 

25. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích  a  v souladu  s  nařízením  vlády  č.  318/2017  Sb.  odměnu  za  výkon  funkce  starosty  jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25 775,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce starosty, tj. od 20.10.2022.

26. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. odměnu za výkon funkce místostarosty jako
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neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14 000,00 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 20.10.2022.

27. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje kompetencí starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a)  zákona č.  128/2000  Sb.,  o  obcích (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů k  provádění
jednotlivých rozpočtových opatření.

 na straně příjmů jsou-li vyvolána organizačními změnami.
 prodejem majetku, zboží a služeb, pronájmem, pachtovným, dary. 
 rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku

rozpočtu,  může starosta obce samostatně provádět jen v případech,  kdy zapojení  výdaje
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě
havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech nutných výdajů.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi
obce.

28. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2023 na DČOV
pro paní Ivu Dostálovou, paní Jitku Hlavovou, pana Václava Mesnera, pana Jiřího Mesnera, pana
Tomáše Babušíka, paní Libuši Bůžkovou, pana Jiřího Melouna.

Zapsala: Renata Dlouhá ..................................................

Ověřovatelé zápisu: Luděk Heřman.................................... Libor Machač.............................. 

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