
 ZÁPIS 7/2022

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 16. LISTOPADU 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 7 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: 7  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 paní Ilona Čepelková a paní Markéta Hamanová.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.

Pro: 7  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 31. 10. 2022  

 FIN 10/2022

 Stav pokladní hotovosti                          49 382,00 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB                       5 152 288,12 Kč

 Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)            372 940,40 Kč

 Stav běžného účtu u KB, a.s.                        406 831,92 Kč

 Stav běžného účtu ČS, a.s.                                       52 334, 37 Kč

 Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.     555 440,00 Kč

 Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)     12 634 743,76 Kč

 Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům       10 879 877,24 Kč 

 Plnění rozpočtu                                      + 1     754     866,52 Kč  

4.2.Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8 rozpočtu 2022.

4.3.Žádosti o finanční příspěvek na DČOV  

Na jednání Zastupitelstva obce byly předloženy žádosti o uvolnění příspěvku z rozpočtu obce
Hřibojedy 2023 na výstavbu domovní ČOV. Žádosti podali - pan Jaroslav Klazar, paní Irena
Mikešová, pan Ondřej Hřebíček, pan Jaromír Vlček, pan Jan Hynek ml., pan Robert Runštuk.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění  příspěvků z rozpočtu obce v roce 2023 pro pana
Jaroslava Klazara, paní Irenu Mikešovou, pana Ondřeje Hřebíčka, pana Jaromíra Vlčka, pana
Jana Hynka ml. a pana Roberta Runštuka na realizaci DČOV.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen
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4.4.Žádost o přesunutí finančního příspěvku   

Pan Jaroslav Plšek 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 Plška z roku 2022
na rok 2023.

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

5. Rozpočet obce Hřibojedy na rok 2023

Při sestavování návrhu rozpočtu se vychází (mimo jiné) ze Střednědobého výhledu rozpočtu,
který  je  platný ke  dni  sestavení  rozpočtu.  Dále  také  s  přihlédnutím k  aktuálnímu vývoji
ekonomické situace. V návrhu rozpočtu není investiční akce – výstavba vodovodu 2. etapa
(vodárna),  tato  akce  bude  realizována  pouze  v  případě,  že  obec  získá  dotaci  a  finanční
půjčku od SFŽP/IFN, v době sestavení návrhu rozpočtu nemá obec toto smluvně podloženo.
Rozpočet je sestaven jako přebytkový a vypracovaný po třídách. Přebytky budou použity na
splácení úvěru. Jeho podrobnější verzi po položkách je možné shlédnout v době úředních
hodin  v  kanceláři  u  paní  Dlouhé.  Připomínky  k  návrhu  rozpočtu  mohou  občané  obce
Hřibojedy uplatnit  písemně ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění  nebo ústně při  jeho
projednávání  na  zasedání  zastupitelstva.  Rozpočet  obce  bude po  dobu 15  dní  vyvěšen  
a poté schválen na zasedaní Zastupitelstva obce Hřibojedy dne 14. 12. 2022.

6. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Žádost  o  dotaci  byla  podána  19.  10.  2022  prostřednictvím  systému  MS21
(https://iskp21.mssf.cz/),  následně  vygenerované  číslo  bylo  zadáno  do  žádosti 
o spolufinancování ze státního úvěru. Tato žádost o půjčku byla odeslána systémem IS Bene
fill,  vygenerována,  elektronicky  podepsána  a  odeslána  datovou  schránkou  na  SFŽP  
8. 11. 2022.

7. Mikroregion Hustířanka

Další jednání Mikroregionu Hustířanka se uskuteční 1. 12. 2022 od 17:00 v Hřibojedech.

Na programu bude mimo jiné schválení rozpočtu Mikroregionu na rok 2023.

8. Odpady 

Pro rok 2023 dojde k nárustu cen od společnosti Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920

 Svoz a odstranění komunálního odpadu cca o 13 %

 Separovaný odpad o cca 15 %

 Přeprava – cena za km o cca 16,3 %
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 Likvidace nebezpečného odpadu o cca 26,3 %

 Poplatek za recyklaci plastů z 1 630,00 Kč na 1 755,00 Kč za tunu

 Poplatek za recyklaci papíru z 0,00 Kč na 592,00 Kč za tunu

 Pronájem nádob zůstává stejný

Pro rok 2023 se opět snížil limit o 10 kg, tj. na 180 kg na osobu a rok netříděného odpadu,
kdy  se  platí poplatek  do  výše  uvedeného  limitu  500,00  za  tunu  a  nad  tento  limit  
(180 kg/os/rok) je poplatek pro rok 2023 1 000,00 Kč.

9. Finanční dar pro děti a seniory

Paní Renata Dlouhá seznámila ZO s návrhem 500,00 Kč na finanční dar pro děti do 15 let a
seniory od 70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy. V obci Hřibojedy k dnešnímu dni žije 51
dětí do 15 let a 40 seniorů nad 70 let.

Návrh hlasování:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 500,00 Kč pro děti do 15, kteří jsou občany
obce Hřibojedy a finanční dar ve výši 500,00 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany
obce Hřibojedy.

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

10.Rozsvícení vánočního stromečku

Letošní rozsvícení vánočního stromečku se mimořádně uskuteční v neděli 27. 11. 2022 od
16:00  hodin  u  Obecního  úřadu.  Stromeček  se  bude  zdobit  tuto  sobotu  19.  11.  2022
dopoledne. 

11.Různé, došlá pošta a diskuze

11.1. Královédvorská Arnika z.s.  

Dobrovolnická organizace Královédvorská Arnika z.s. podala žádost o finanční podporu na
činnost.  V loňském roce  jsme  jim  poskytli  částku  3 000,00  Kč,  kterou  použily  na  vydání
Almanachu.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo  obce  schvaluje  finanční  dar  pro  Královédvorskou  Arniku  z.s.  ve  výši  
3 000,00 Kč.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen.
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11.2. Oblastní charita Dvůr Králové   

Oblastní charita Dvůr Králové požádala o finanční podporu na svoji činnost. Příspěvek by
použili na náklady spojené s provozem bezplatné Občanské poradny ve Dvoře Králové nad
Labem.

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

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu ve Dvoře Králové ve výši 2000,00.
Kč.

11.3. Úřad práce ČR v     Trutnově  

Na  podatelnu  obce  byla  doručena  písemnost  o  možnosti prodloužení  smlouvy  na
zaměstnance VVP. Původní smlouva byla do konce listopadu 2022. Nově by dodatkem byla
smlouva prodloužena do 28. 2. 2023. 

V pondělí 21. 12. 2022 bude provedena kontrola zástupcem z ÚP Trutnov.

11.4. Žádost o odkup části parcely 1117 v     k. ú. Hřibojedy  

Na podatelnu byla doručena žádost paní Lenky Černé o odkup části parcely p. č. 1117 v k. ú.
Hřibojedy. Na této parcele jsou nově vysázeny keře. 

Bylo uvedeno, že na této parcele je počítáno s jiným záměrem. 

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup části parcely p. č. 1117 v k. ú. Hřibojedy.

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

11.5. Honební společenstvo Dubenec  

Dne 9. 11. 2022 proběhla valná hromada Honebního společenstva Dubenec. Členové HS (tj.
také obec Hřibojedy) můžou požádat o výplatu podílu při rozdělení čistého výtěžku formou
pro  vlastníky  honebních  pozemků  (pro  členy  Honebního  společenstva  Dubenec).  Obec
Hřibojedy požádá o výplatu podílu, který bude příjmem rozpočtu obce 2023.

12.Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 16. LISTOPADU 2022

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

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy  sedmi  hlasy schvaluje ověřovatele  zápisu  paní  Ilonu
Čepelkovou a paní Markétu Hamanovou a zapisovatelku paní Renatu Dlouhou.

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu
obce v roce 2023 pro pana Jaroslava Klazara, paní Irenu Mikešovou, pana Ondřeje
Hřebíčka,  pana Jaromíra Vlčka,  pana Jana Hynka ml.  a  pana Roberta  Runštuka na
realizaci DČOV.

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

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar ve výši 500,00 Kč pro
děti do 15, kteří  jsou občany obce Hřibojedy a finanční dar ve výši  500,00 Kč pro
seniory nad 70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy.

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro Královédvorskou
Arniku z.s. ve výši 3 000,00 Kč.

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu
ve Dvoře Králové ve výši 2 000,00 Kč.

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje odkup části parcely p. č. 1117
v k. ú. Hřibojedy.

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

Ověřovatelé: zápisu: Ilona Čepelková .................... Markéta Hamanová……………………………….

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