
ZÁPIS 1/2022 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 26. LEDNA 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 5 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: pan Machač Libor 

         paní Ilona Čepelková 

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: 5   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 Vlasta Machačová, ověřovatelé zápisu paní Renata Dlouhá a pan Josef Červený. 

Návrh na usnesení: 

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

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

✓ Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje dohodu o sdílení nákladů s obcí 
Libotov a pověřuje starostu obce jejím podpisem – splněno 

✓ Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje dohodu o sdílení nákladů s obcí 
Libotov a pověřuje starostu obce jejím podpisem - splněno 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 31. 12. 2021 

• FIN 11/2021 

✓ Stav pokladní hotovosti                              21 144,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         3 429 144,14 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           532 142,48 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         34 659,23 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         666 560,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      7 601 423,70 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        6 099 409,54 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                          +    962 014,16 Kč 

4.2. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11 rozpočtu 2021. 

4.3. Kontrola hospodaření – audit 

Dnes proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2021 pracovníky Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje online formou.  Kontrolou hospodaření nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

4.4. 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 pan Tomáš Dufek a pan Jan Kubinec žádosti o příspěvek. Doložili potřebné 
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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 panu Tomáši 
Dufkovi a 45 000,00 Kč panu Janu Kubincovi na výstavbu nové DČOV. 

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

5. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy – podpis smlouvy  

Zástupce obchodní firmy „Společnost pro Hřibojedy“ – KVIS, Rosice 15, 533 53 
Pardubice, (vedoucí účastník) IČ: 465 06 934), VHST, Kouřimského 2532, 393 01 
Pelhřimov, IČ: 024 64 471 Dne 5. 1. 2022 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci akce 
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“. Ve smlouvě je sjednána závazná 
rozvazovací podmínka, kdy smlouva bude účinná pouze tehdy, kdy obec získá na výše 
uvedenou realizaci akce dotaci. 

6. Dotace – kaplička Hřibojedy 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program 129 660 Údržba a obnova kulturních a 
venkovských prvků s podprogramem 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny.   

Tato dotace je neinvestiční a je na opravu např. kapliček. Neinvestiční dotace je na 
neinvestiční akci, jejíž výdaje jsou spojené s údržbou a opravou majetku a nedochází tím 
k jeho zhodnocení. Týká obcí do 5 000 obyvatel. Žádost je možné podat od 1. 2. 2022 od 
8:00 hodin do 18.2. 2022 do 23:59 hodin. Podává se prostřednictvím jednotného dotačního 
portálu https:// isprofin.mfcr.cz/rispf 

Výše dotace je maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu. 
Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000,00 Kč. 

Bylo navrženo zažádat o výše uvedenou dotaci na opravu kapličky v Hřibojedech. Jednalo by 
se hlavně o opravu střešní krytiny, venkovní fasády a vnitřních omítek. 

Návrh na usnesení. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ministerstva zemědělství – 
podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na 
opravu kapličky v Hřibojedech. 

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

7. Různé, došlá pošta, diskuze 

7. 1. Rekonstrukce chodníků 

Zhotovitel díla Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy (firma M-
Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice zastoupená panem Ing. Ondřejem Kozou 
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informovala, že s realizací rekonstrukce chodníků začnou během března 2022 dle 
klimatických podmínek. 

Při předávání staveniště dne 1. 10. 2021 bylo zjištěno: 

✓ Některé úseky mají příliš vysokou niveletu chodníku a obrubníky bez řádného uložení 
– zhotovitel doporučuje zachovat výšku nových obrubníků 15 cm tak, aby 10 cm bylo 
v „loži“. V některých úsecích je silnice tak proježděná, že obrubník je de facto „ve 
vzduchu“. V místě u kapličky 28 cm nad silnicí. Chodníky tak při rekonstrukci budou 
nižší  

✓ protože je silnice zvlněná, tak pro zachování rovnějšího profilu nebude chodník 
(obrubník) ve výšce 15 cm. 

✓ u nájezdových /přejezdových) hran chodníků bude výška cca 4 – 6 cm, aby při 
případném asfaltování další vrstvy silnice nebyly utopené  

✓ chodník u kapličky v Hřibojedech bude mít sníženou výšku proti současné niveletě. 
Zhotovitel navrhuje opěrnou palisádu stěny a základu kapličky (dnes je stěna 
přibetonovaná a po odstranění může dojít k deformaci stěny kapličky. Dnes je cca 2 
cm široká prasklina ve stěně. Zhotovitel doporučuje provedení v určitém předstihu 
pro případné vyzrání betonu  

✓ V projektu je řešena jen část chodníku u bývalé prodejny. Zbývající část chodníku je 
na soukromém pozemku. Zhotovitel doporučuje investorovi nejdříve vyřešit 
majetkoprávně nebo tuto část vyjmout  

✓ plot pod rybníkem (čp. 13) je nakloněný do profilu stavby. Je zde riziko jeho pádu do 
prostoru stavby při rozebrání dlažby případně ujíždění svahu nad chodníkem při 
hutnění (vibrování) podkladu pod zámkovou dlažbou. Zhotovitel doporučuje 
provedení v určitém předstihu pro případné vyzrání betonu  

✓ Pod rybníkem u vrtu (chodník od zatáčky k panelům) bude vybudovaný 
s přihlédnutím k projektu vodovodu, tj. nikoliv standartní obrubníky, ale nájezdové  

✓ stará dlažba bude deponována u zařízení staveniště (deponie pod rybníkem), 

✓ Investor projedná se správou silnic Královéhradeckého kraje stanovisko k případné 
opravě při demontáži starých obrubníků. Asfalt u kraje je rozpraskaný, zásahem do 
obrubníků dojde 100% k dalšímu poškození (někde jsou obrubníky ještě navíc k silnici 
přibetonované a kraj asfaltu úplně chybí). Zhotovitel navrhuje odfrézovat cca 30 – 50 
cm a tuto plochu k obrubníkům doasfaltovat tak, aby obrubník měl opření z obou 
stran, jinak se bude vyvracet. Zhotovitel upozorňuje, že tato položka není v rozpočtu 
ani v projektu  

✓ strom u profilu chodníku (čp 49) zde kořeny zvedly chodník. Strom je nutné před 
zahájením prací pokácet. 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 26. LEDNA 2022 

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

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu paní Renatu 
Dlouhou a pana Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje vyplacení finanční podpory 45 
000,00 Kč panu Tomáši Dufkovi a 45 000,00 Kč panu Janu Kubincovi na výstavbu nové 
DČOV. 

4. Zastupitelstvo obce s Hřibojedy pěti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci 
z ministerstva zemědělství – podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících 
kulturních prvků venkovské krajiny na opravu kapličky v Hřibojedech. 

 

 

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

 

Ověřovatelé: zápisu: Renata Dlouhá .................... Josef Červený………………………………. 

 

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

 


