
ZÁPIS 3/2022 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 22. ČERVNA 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. 

Omluveni:  

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 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena 
paní Vlasta Machačová, ověřovatelé zápisu paní Ilona Čepelková a Libor Machač. 

Návrh na usnesení: 

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



2 

 

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. 5. 2022 

• FIN 5/2022 

✓ Stav pokladní hotovosti                              27 309,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         4 373 583,18 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           654 844,96 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                       118 162,85 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.        611 000,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)     5 678 659,44 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům       4 466 289,34 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                         + 1 212 370,10 Kč 

4.2. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3 a 4 rozpočtu 2022. 

4.3. Žádosti o finanční příspěvek na DČOV 

Na základě Programu a Pravidel Zastupitelstva obce Hřibojedy č. P1/2017, která 
stanovují podmínky pro podání žádosti o příspěvek na opravy a modernizaci ČOV 
podali paní Renata Třešňáková, paní Irena Červená, pan Jan Dlouhý, pan Jaroslav 
Voňka, paní Petra Hlavatá, paní Lenka Jaklová a paní Romana Šormová žádosti o 
příspěvek. Doložili potřebné dokumenty včetně kolaudačního souhlasu. Tímto splnili 
podmínky pro získání finanční podpory pro výstavbu či rekonstrukci DČOV. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 000,00 Kč paní Renatě 
Třešňákové, paní Ireně Červené, panu Janu Dlouhému, panu Jaroslavu Voňkovi, paní Petře 
Hlavaté, paní Lence Jaklové a paní Romaně Šormové na výstavbu nové DČOV. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

5. Rekonstrukce chodníků 

Historie přípravy rekonstrukce chodníků obci Hřibojedy se začala psát v roce 2017 kdy se 
březnu se uskutečnila první terénní prohlídka a vytyčení mezních bodů jako podkladu pro 
zaměření a majetkovou odluku pozemků s chodníky se zástupcem Správy silnic 
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Královéhradeckého kraje panem Strouhalem a zastupiteli obce Hřibojedy. V březnu 2019 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje přijalo také usnesení o bezúplatném převodu na 
obec Hřibojedy a byla v dubnu 2019 uzavřena smlouva o darování pozemků s chodníky do 
majetku obce. V září 2019 byla dokončena stavebně technická dokumentace k rekonstrukci 
chodníků projekční kanceláří v Jaroměři společnosti INGPLAN s.r.o. včetně rozpočtu, který 
dle cenových předpisů platných v roce 2019 stanovil hodnotu rekonstrukce v částce 1 686 
tis. Kč včetně DPH (1 393 tis. Kč bez DPH). V lednu 2021 bylo podaná žádost o dotaci a obec 
získala část prostředků na rekonstrukci chodníků ve výši 580 tis. Kč z krajských dotačních 
programů v oblasti regionálního rozvoje. K již získané dotaci byla v červnu usnesením 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přiznána dodatečná neinvestiční dotace ve výši 200 
tis. Kč. Realizace rekonstrukce byla svěřena společnosti M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, která byla v srpnu 2021 vybrána Zastupitelstvem obce 
Hřibojedy jako vítěz zadávacího řízení. Smlouva byla podepsána 24.09.2021, staveniště si M-
SILNICE a.s. převzaly 4.10.2021, v březnu 2022 zahájily rekonstrukci a 29. dubna 2022 byla 
rekonstrukce dokončena předáním hotového díla. 

Cena díla rekonstrukce komunikací podél komunikací pro pěší v Hřibojedech byla 
2 094 515,00 Kč + konečná úprava asfaltovým betonem (spára podél chodníků v částce 
279 933,50 Kč. 

6. Vodovod 

Projektová dokumentace na dostavbu vodovodu je dokončena včetně vyúčtování. 

Ohledně dotace na realizaci dostavby vodovodu řešil starosta s Ing. Zahradníkovou 
(administrátor dotace na vodovod) vypsání dotace na vodovod. Ing. Zahradníková se 
zúčastnila pracovního semináře na SFŽP, kde bylo oznámeno, že ani letošní červnový termín 
vyhlášení nebude realizovaný a z důvodu prázdnin bude dotace zřejmě vypsaná až po 
prázdninách. Původní termíny se postupně posouvaly 03/2021, 06/2021, 31.12.2021, 
03/2022 a 06/2022. Obec Hřibojedy má splnění 3 kritéria (stavební povolení, výběr 
dodavatele ze zadávacího řízení a SoD) a nyní se stále čeká kdy bude dotace vyhlášena. 

Miloš 

7. Rekonstrukce budovy OÚ 

Na podzim bude vypsaná dotace na rekonstrukce veřejných budov (Ministerstva pro místní 
rozvoj), která je zaměřena na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) 
veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. 
Jedná se o kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školní budovy určené pro výuku MŠ a ZŠ 
včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu, a multifunkční domy. O dotaci mohou 
žádat obce, které mají do 10 000 obyvatel (mohlo by být méně) a Dotace bude poskytována 
ve výši 70-80 %, max. do 20 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení příjmu žádostí je 
stanoven na říjen - prosinec 2022.  
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8. Záměr pronájmu části pozemku 1093/1 v k. ú. Hřibojedy 

Starosta obce dne 23. 5. 2022 zveřejnil záměr pronájmu části p. p. č. 1093/1 k místění 
zmrzlinového stánku maximální plochy 10m2, umístění chemického WC a sběrné nebo 
sběrných nádob na odpad. Celková pronajímatelná plocha je 12 m2 . Doba pronájmu je na 
dobu jednoho roku s možností prodloužení. Cena pronájmu byla určena nabídkovou cenou. 

Podmínky pronájmu –  

• pozemek nesmí být ohrazen ani oplocen 

• musí být zajištěn odvoz odpadků 

• možnost využití toalet pro veřejnost využívající tento provoz 

• na pozemku může být pouze demontovatelná mobilní stavba odpovídající rázu 
ochranného pásma Braunova Betlému. 

Záměr byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce včetně elektronické od 23. 5. 2022 a 
sejmut 8. 6. 2022. Dne 6. 6. 2022 byla na podatelnu obecního úřadu doručena jedna 
nabídka pana Jana Dlouhého, bytem Žireč 6, 544 55 s nabídkovou cenou 100,00 Kč za měsíc. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 1093/1 panu Janu Dlouhému, 
bytem Žireč 6, 544 01 za dodržení v záměru uvedených podmínek. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 1121 v k. ú. Hřibojedy 

Byl vznesen návrh prodat pozemek p. č.  1121 o celkové výměře 244 m2 – druh ostatní 
plocha – ostatní komunikace v k.ú. Hřibojedy.  

Jedná se o pozemek (u bytovky) a podmínkou k podání nabídky na odkup nemovitosti nebo 
její části je vlastnictví nebo podílové/bezpodílové spoluvlastnictví pozemku p. č. 1123, nebo 
1120 nebo 1122 nebo 158 vše v k. ú. Hřibojedy a nebo doložení budoucí služebnosti chůze, 
nebo budoucí služebnosti chůze a jízdy, pro budoucího vlastníka nemovitosti nebo její části. 

Minimální kupní cena je 100,00 Kč  

Kupující uhradí veškeré poplatky související s prodejem včetně nákladů na případné dělení 
nemovitosti. 

 

 

 

 

10. Lesy a zeleň v obci 

10.1. Cena palivového dřeva 
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Cena dřeva je v současné době 650 Kč za m3 . Lesní odborným hospodářem panem Vrabcem 
bylo doporučeno cenu např. od 1. 11. 2022 zvýšit. Obvyklá cena je měkkého (smrk, 
borovice, olše…) dřeva 700 – 800,00 Kč a cena tvrdého (dub, buk, bříza) dřeva je 950 – 1200 
,00 Kč za m3. Úklid po těžbě (konce stromů nebo špice) nebo probírka za 50,00 Kč. 
Samotěžba povolena nebude. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny dřeva od 1. 11. 2022 a to u měkkého dřeva 
800,00 Kč /m3 a u tvrdého dřeva za 1200,00/ m3. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

11. Mikroregion 

Jednání Mikroregionu Hustířanka proběhlo 26. 5. 2022 v Lužanech. 

Na úvod paní starostka Lužan seznámila přítomné s historii obce, s rekonstrukcí obecní 
Hospody a se svým čtyřletým působením v Zastupitelstvu obce Lužany a dalšími 
zajímavostmi z obce. 

 Paní Čepelková seznámila přítomné s dotačními tituly. 

Dotační programy NPŽP.  

Výzva číslo 1/2022 - Zelená stuha, která je určena pouze obcím, které byly oceněny titulem 
Zelená stuha a Zelená stuha ČR.  

• Výzva číslo 4/2021 – Výsadba stromů – individuální výsadba 

• Výzva číslo 2/2021 – Výsadba stromů – garantové schéma 

• Výzva číslo 12/2021 – Energetické úspory veřejných budov 

• Výzva číslo 102021 – Hospodaření s vodou v obcích 

• Výzva číslo 11/2021 - Odstranění černých skládek 

• Výzva číslo 14/2016 – Územní studie krajiny 

Dotační programy z MPŽ  

• Nová zelená úsporám, která přinese nové možnosti pro obce /města v řešení 
bytového fondu. 

Dotační program OPŽP 

• Od března měla být vyhlášena výzva na Elektromobily pro veřejný sektor 

• Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Dotace z Královéhradeckého kraje 2022 

• Individuální dotace je určena pro mimořádné a výjimečné účely, na které nebyl 
schválen dotační program. 

Z nově připravovaných dotací uvedla výzvu na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
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Dalším bodem jednání bylo projednání závěrečného účtu a účetní závěrky DSO Hustířanka. 
Byl schválen výsledek za hospodářský rok, který byl vyčíslen ve výši  + 45 046,22 Kč.  

Byla zde řešena otázka reagování na zprávy z datových schránek od pana Rusa a paní 
Timové ohledně údajů podle 106/1999. Ministerstvo ve svém stanovisku potvrdilo, že jde 
jeho zcela nesmyslné podání, u kterého je možné uvažovat o jeho založení a věcné 
nevyřizování.  

12. Různé, došlá pošta, připomínky občanů 

12.1. Poděkování 

Manžele Romáškovi a Šmídovy děkuji obci Hřibojedy za zapůjčení prostor (zasedací 
místnost, hřiště, pergola) na uspořádání rodinné oslavy.  

Poděkování za zapůjčení areálu a zasedací místnosti OU předali také novomanželé 
Heřmanští (Martina Machačová), kteří tu 18.6.2022 uspořádali historicky první svatbu 
v obci.   

12.2. Zametač sněhu a listí 

Byl zakoupen zametač sněhu (listí) se sněhovou frézou na úklid chodníků v obci od firmy 
Magrix s. r. o., Rejskova 3089/37, Prostějov 796 01, IČ: 645 07 549. 

12.3. Oprava Nouzovské cesty 

Josef Červený a Jaroslav Voňka opravili opětovné díry na Nouzovské cestě. 

12.4. Parkoviště u pošty 

Pod poštou bylo vybudováno parkoviště jak pro návštěvníky pošty nebo knihovny. Najíždění 
na chodník u pošty není možný z důvodu zvýšeného obrubníku a také z důvodu ničení 
chodníku. 

12.5. Oprava klouzačky 

Opravu klouzačky (tobogánu) provede pan Josef Červený na základě Dohody o provedení 
práce. Odměna bude 10 000,00 Kč v čistém. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu klouzačky panem Josefem Červeným na základě 
dohody o provedení práce s odměnou 10 000,00 Kč v čistém. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

 

13. Usnesení a závěr  
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 22. ČERVNA 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 pana Libor Machač a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje sedmi hlasy vyplacení finanční podpory 45 
000,00 Kč paní Renatě Třešňákové, paní Ireně Červené, panu Janu Dlouhému, panu 
Jaroslavu Voňkovi, paní Petře Hlavaté, paní Lence Jaklové a paní Romaně Šormové na 
výstavbu nové DČOV. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 
1093/1 panu Janu Dlouhému, bytem Žireč 6, 544 01 za dodržení v záměru uvedených 
podmínek. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje navýšení ceny dřeva od 1. 11. 
2022 a to u měkkého dřeva 800,00 Kč /m3 a u tvrdého dřeva za 1200,00/ m3. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje opravu klouzačky panem 
Josefem Červeným na základě dohody o provedení práce s odměnou 10 000,00 Kč za 
hodinu v čistém. 

 

 

 

Zapsala: Vlasta Machačová..................................... 

 

Ověřovatelé: zápisu: Ilona Čepelková .................... Libor Machač………………………………. 

 

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

 


