
ZÁPIS 5/2022 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 21. ZÁŘÍ 2022 

OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 

1. Zahájení 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 18:00 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 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byl na funkci zapisovatele navržena Vlasta 
Machačová, ověřovatelé zápisu paní Renata Dlouhá a pan Libor Machač. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele 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. 8. 2022 

• FIN 8/2022 

✓ Stav pokladní hotovosti                              42 612,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         4 811 372,79 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           697 919,35 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                          78 562,22 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         577 644,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      11 032 721,38 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům          9 330 448,91 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                           + 1 702 272,47 Kč 

4.2. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5 a 6 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 
manžele Veronika a Rostislav Kyselovi a paní Radka Kleandrová 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 manželům Veronice 
a Rostislavu Kyselovým a paní Radce Kleandrové na výstavbu nové DČOV. 

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

Na jednání Zastupitelstva obce byly předloženy čtyři žádosti o poskytnutí příspěvku na 
opravu, modernizaci domovní ČOV z rozpočtu roku 2023. Žádosti si podala paní Iva Dostálová, 
paní Jitka Hlavová, pan Václav Mesner a pan Jiří Mesner. 

Návrh na usnesení 
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Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2023 pro paní Ivu 
Dostálovou, paní Jitku Hlavovou, pana Václava Mesnera a pana Jiřího Mesnera a jejich 
proplacení na základě podaných žádostí při splnění podmínek Pravidel č. P1/2017 (tj. doložení 
potřebné dokumentace). 

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

5. Výběrové řízení TDS a koordinátora BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v 

obci Hřibojedy“. 

Dne 21. 9. 2022 proběhlo v sídle společnosti Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, 500 02 
Hradec Králové, IČ: 288 06 123 výběrové řízení na poskytovatele TDS (technický stavební 
dozor) a koordinátora BOZP na akci „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“.  

Byly doručeny dvě nabídky. 

Pořadové 
číslo 

nabídky 

Obchodní společnost Sídlo účastníka Cenová nabídka s 
DPH 

Pořadí podle 
nabídkové 

ceny 

1. Ekologický rozvoj a 
výstavba, s.r.o. 

Nám. 
Československé 

armády 37, 551 01 
Jaroměř 

65 340,00 
Kč/měs. 

(TSD 53 240,00 Kč 

BOZP 12 100,00 Kč) 

1. 

2. REALSTAV MB s.r.o. Klaudiánova 124/7 
293 01 Mladá 

Boleslav 

74 774,00 
Kč/měs. 

(TSD 58 231,25 Kč 

BOZP 16 214,00 Kč) 

2. 

Oba přihlášení účastníci splnili požadavky dle § 109 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., zákon o 
zadávaní veřejných zakázek a doložili předepsané dokumenty dle podmínek VZ. 

Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH zaslala 
obchodní firma Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., Nám. Československé armády 37, 551 01 
Jaroměř, IČ: 275 04 514 v částce 65 340,00 Kč/měs. (TDS 53 240,00 Kč a koordinátor BOZP 
12 100,00 Kč). 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí nabídek výběrového řízení na poskytovatele TSD a 
koordinátora BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ dle 
stanoveného kritéria.   

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

Návrh na usnesení 
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Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze výběrového řízení na poskytovatele TSD a koordinátora 
BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ společnost Ekologický 
rozvoj a výstavba, s.r.o., Nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 275 04 514, 
která podala ekonomicky výhodnější nabídku. 

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

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a podepsání smlouvy s poskytovatelem TSD a BOZP 
akce Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy s vítěznou společností Ekologický 
rozvoj a výstavba, s.r.o., Nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 275 04 514 
a to v částce 65 340,00 Kč/měs. včetně DPH.  

Zastupitelstvo obce schvaluje případě nesoučinnosti k uzavření smlouvy s vítěznou 
společností uzavřením smlouvy s poskytovatelem TSD a BOZP akce Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy s druhou společností v pořadí, a to se společností 
REALSTAV MB s.r.o., Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav, IČ. 256 85 210.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Závazně se ve smlouvě 
sjednává odkládací a rozvazovací podmínka, kdy smlouva bude účinná pouze tehdy, kdy 
obec získá na výše uvedenou realizaci akce dotaci. 

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

6. Zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci a dotační management akce 

„Rozšíření vodovodní infrastruktury“ v obci Hřibojedy. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 15. 8. 2022 prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 3. výzvu a 26. výzvu pro podávání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027 a možnost 
získání státní půjčky dle 1. výzvy 2022. 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.4, Opatření 1.4.4, 1.4.5 
jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 
od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00). 

Žádost o dotaci je nutné podat nejdéle do 20.10.2022 (20:00). Vzhledem k volbám nových 
členů Zastupitelstva obce Hřibojedy ve dnech 23.-24.09.2022 a následným lhůtám je nutné 
rozhodnout o podání žádosti ještě za stávajícího funkčního obdobní zastupitelstva, tj. na 
dnešním veřejném zasedání. 

Cena akce: „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ vč. DPH 

1. Rozpočet při zpracování projektové dokumentace (16.10.2021)  34 906 517,00 Kč 

2. Rozpočet – krycí list výběrového řízení (08.12.2021)    57 698 546,00 Kč 
3. Administrace projektu vč. ZVA (05.09.2022/2x75 tis. + DPH)        181 500,00 Kč 
4. TDS a koordinátor BOZP  (odhad plnění 24. měsíců vč. DPH)    1 568 160,00 Kč 
5. Řízení projektu (10 tis./měs. + DPH x 24 měsíců)         290 400,00 Kč 
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Celkem náklady na realizaci akce vč. DPH (jen položka 2-5):  59 738 606,00 Kč 

z toho: 
a) Uznatelné pro dotaci a úvěr vč. DPH:    59 332 053,00 Kč 
b) Neuznatelné vč. DPH (nelze čerpat úvěr):         406 553,00 Kč 

Výběrové řízení na realizaci akce (bez DPH a vč. DPH) 

K výběrovému řízení se přihlásily se 3 subjekty s nabídkami, pořadí dle hodnotící komise 
(hodnotící kritérium nabídková cena): 

1. KVIS Pardubice a.s., nabídka 47 684 749,00 Kč bez DPH, 57 698 546,00 s DPH, 
2. VPK Suchý s.r.o., nabídka 48 000 000,00 Kč bez DPH, 58 080 000,00 s DPH, 
3. COMMODUM, spol. s r.o., nabídka 50 631 109,00 Kč bez DPH, 61 263 642,00 s DPH 

 
Výběrové řízení na TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce (bez DPH a vč. DPH) 

K výběrovému řízení se přihlásily se 2 subjekty s nabídkami, pořadí dle hodnotící komise 
(hodnotící kritérium nabídková cena): 

1. Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, 
IČ: 275 05 514 nabídka 54 000,00 Kč bez DPH, 65 340,00 Kč s DPH, (měsíční plnění). 

2. REALSTAV MB spol. s. r. o., Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav nabídka 
61 525,00 Kč bez DPH, 74 445,00 Kč s DPH, (měsíční plnění). 

Dotace (vč. DPH) 

• Dotace na zpracování PD ve výši 90 % v částce 1 014 403,50 Kč (1. etapa akce) 
z celkových nákladů ve výši 1 127 115,00 Kč 

• Předpokládaná dotace na realizaci ve výši 90 % (2. etapa akce) 

• Dotace dle podmínek 26. výzvy SFŽP jen 70 % + 30 % spoluúčast je možné čerpat státní 
půjčku až do výše 30 % s úrokem ve výši 1 % bez inflační doložky na dobu 10 let. 

Náklady obce - spoluúčast a dotace (včetně DPH) 

• První odhad dle rozpočtu projektu + TDS a koordinátor BOZP   37,0 mil. Kč 
o předpokládaná dotace (2. etapa stejná jako 1. etapa)   33,3 mil. Kč 
o spoluúčast obce           3,7 mil. Kč 

• Předpoklad dle výsledků výběrových řízení      59,7 mil. Kč 
o předpokládaná dotace (2. etapa stejná jako 1. etapa)   53,4 mil. Kč 
o spoluúčast obce vč. neuznatelných nákladů (oprava studny)   6,3 mil. Kč 

• Dle 26. výzvy SFŽP, administrace, TDS a koordinátor BOZP  59,7 mil. Kč 
o dotace 70 % (bez neuznatelných nákladů)     41,8 mil. Kč 
o spoluúčast obce vč. neuznatelných nákladů (oprava studny) 17,9 mil. Kč 

Postup při podání žádosti o úvěr 

1. Při podání žádost o dotaci uvést formu financování z úvěru, tj. 

a. celkové náklady realizace akce, po odečtení tzv. neuznatelných nákladů 
b. celkové uznatelné náklady akce, z toho 
c. dotace 70 % a spoluúčast 30 % z uznatelných nákladů, ze spoluúčasti 



6 

 

d. žádost o tzv. příslib úvěru (max. do výše 30 % spoluúčasti z uznatelných nákladů), 
na neuznatelné náklady nelze čerpat tento úvěr. 

2. Při době schvalování žádosti o půjčku bude vystaven tzv. příslib státního úvěru 
s úrokem 1 % bez inflační doložky nebo jakéhokoliv navýšení po dobu splatnosti, tj. 10 
let., další poplatky nebo jiné platby nejsou k úvěru účtovány, RPNS je tak ve výši úroku 
1 % p.a. 

3. Podpis smlouvy o dotaci se smlouvou o úvěru. 

Do doby podpisu smlouvy o dotaci lze vzít žádost o dotaci a státní úvěr vzít kdykoliv zpět bez 
sankcionování odstoupení od žádosti, sankci bude podléhat vrácení dotace na PD a úrok 
z poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu. 

Variantní řešení realizace části akce 

• Nutno vrátit již poskytnou dotaci na PD (škoda obci)   1 014 403,50 Kč 

• Úrok 15 % p.a. (reposazba + sazba 8 %, odhad škody obci)     228 150,00 Kč 

• Realizace jen části projektu – změna PD a nové stavební povolení 

1. Fáze (bez TDS a koordinátora BOZP, ale musí být na stavbě bez ohledu na dotaci) 

• ATS Hřibojedy 1 = 3 350 tis. Kč bez DPH 

• Záložní zdroj (ATS Hřibojedy 2) a úpravna vody = 6 864 tis. Kč bez DPH 

• Elektromontáže – přípojka ÚV 22 tis. Kč bez DPH 

• Náklady na umístění stavby a ostatní rozpočtové náklady - zařízení staveniště, 
doprava strojů, … = 5 072 tis. Kč bez DPH (cca 1/3 ponížení při zkrácení doby 
výstavby o ½?) 

Celkem práce dle rozpočtu: 15 308 tis. Kč bez DPH / 18 523 tis. Kč vč. DPH 

2. Fáze (bez TDS a koordinátora BOZP, ale musí být na stavbě bez ohledu na dotaci) 

• Vodovod A 3-2 (k Betlému) = 2 334 tis. Kč bez DPH – bez dotace by se také muselo 
udělat, Hamanovi jsou bez vody (s DPH 2 824 tis. Kč) 

• Vodojem a vodovod A 3-1 k vodojemu = 29 274 tis. Kč bez DPH 

• Elektromontáže – přípojka VDJ = 769 tis. Kč bez DPH 

Celkem práce dle rozpočtu 32 377 tis. Kč bez DPH / 39 176 tis. kč s DPH 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP v rámci Operačního programu 
životního prostředí 26. výzvy na akci „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“, a 
to včetně podání žádosti o půjčku s úrokem 1 % bez inflační doložky po dobu splatnosti 10 let 
dle výzvy 1/2022 od SFŽP ČR. Pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci a žádosti (příslibu) 
o půjčku k financování. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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7. Obecní komunikace – Hvězda 

Projektant Martin Malota předal projektový záměr s rozpočtem a podklady na opravu místní 
komunikace III. třídy 1c v úseku dlouhém 593 m (od propustku 1c-M2 k napojení ÚK – M1). 
Cena opravy vychází na 529 289,00 Kč včetně DPH. Bylo navrženo požádat o dotaci 
vyhlašovanou Královéhradeckým krajem na rok 2023. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace III. třídy 
1c v úseku dlouhém 593 m (od propustku 1c-M2 k napojení ÚK – M1) v katastrálním území 
Hvězda. 

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

8. Mikroregion Hustířanka 

Dne 15. 9. 2022 proběhlo ve Velichovkách zasedání Mikroregionu Hustířanka. Bylo 
projednáno rozpočtové opatření č. 2. Dotační možnosti z Národního programu životního 
prostředí a z operačního programu životního prostředí, dále dotace z Ministerstva životního 
prostředí a dotace z Královéhradeckého kraje na rok 2022. 

9. Různé, došlá pošta, diskuze 

9.1. Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, 
nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem. IČ. 434 62 162, o finanční příspěvek 
ve výši 11 000,00 Kč. Služby výše jmenované instituce využívají občané naší obce, a to 
paní Juklová, paní Landová a paní Krušinová. Klíčem ke stanovení částky jsou náklady 
odpovídající úhradám klientek. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Diakonii Českobratrské církve 
evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem. 
IČ. 434 62 162, ve výši 11 000,00 Kč  

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

9.2. Žádost Mateřské školy v Libotově o finanční dar, který by rádi použili na obnovu 
hraček. MŚ Libotov navštěvuje z Hřibojed pět dětí. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro MŚ Libotov v částce 5 000,00Kč. 

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

9.3. Na podatelnu byla doručena žádost od firmy ELEKTRO SCHEJBAL s. r. o. se sídlem 
Kocbeře 90, 544 64 Kocbeře, která na základě písemně udělené plné moci ze dne 17. 
12. 2020 zastupuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, 
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Teplická 874/8, 405 02 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby. Obsahem věcného břemene bude právo 
Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy (výstavba nového zemního kabelového vedení včetně kabelového pilíře) na 
dotčených nemovitostech p. p. č.  307/1 a 115 v k. ú. Hvězda a budoucí Povinné výkon 
těchto práv strpět. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ohledně zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby distribuční soustavy (výstavba nového zemního 
kabelového vedení včetně kabelového pilíře) na dotčených nemovitostech p. p. č.  307/1 a 
115 v k. ú. Hvězda. 

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

9.4. Lesní naučná stezka 

Paní Ing Hladíková zaslala rozpočet na „lesní naučnou stezku“. Poptala dvě firmy OK Zahrady 
s. r. o., Josefa Jungmanna 1735. 504 01 Nový Bydžov, IČ: 287 68 655 a Hřiště hrou s. r. o., 
Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IĆ: 036 73 073. Levnější nabídka je od firmy OK Zahrady s. r. 
o. a to za cenu 468 226,00 Kč bez DPH s tím, že např. nepoužijeme sloupky na směrovky, ale 
směrovky umístíme na stromy. 

9.5. Drakiáda 

V sobotu 8. 10. 2022 se uskuteční po dvouleté odmlce na louce za Dlouhými již šestá 
Drakiáda. K vidění budou nejen létající draci, ale i modely letadel a aut. Pokud počasí dovolí 
z nebe se snese sladká odměna. Mezi sponzory obec Hřibojedy a SDH Hřibojedy patří i Honza 
Drašnar. 

10. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 21. ZÁŘÍ 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 Renatu 
Dlouhou a pana Libora Machače a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje vyplacení finanční podpory 45 
000,00 Kč manželům Veronice a Rostislavu Kyselovým a paní Radce Kleandrové na 
výstavbu nové DČOV. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu 
obce v roce 2023 pro paní Ivu Dostálovou, paní Jitku Hlavovou, pana Václava Mesnera 
a pana Jiřího Mesnera a jejich proplacení na základě podaných žádostí při splnění 
podmínek Pravidel č. P1/2017 (tj. doložení potřebné dokumentace). 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje pořadí nabídek výběrového řízení 
na poskytovatele TSD a koordinátora BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury 
v obci Hřibojedy“ dle stanoveného kritéria.   

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje vítěze výběrového řízení na 
poskytovatele TSD a koordinátora BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury 
v obci Hřibojedy“ společnost Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., Nám. Československé 
armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 275 04 514, která podala ekonomicky výhodnější 
nabídku. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření a podepsání smlouvy 
s poskytovatelem TSD a BOZP akce Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy 
s vítěznou společností Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., Nám. Československé 
armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 275 04 514 a to v částce 65 340,00 Kč/měs. včetně DPH. 
V případě nesoučinnosti k uzavření smlouvy s vítěznou společností uzavřením smlouvy 
s poskytovatelem TSD a BOZP akce Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy 
s druhou společností v pořadí, a to se společností REALSTAV MB s.r.o., Klaudiánova 
124/7, 293 01 Mladá Boleslav, IČ. 256 85 210. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k 
podpisu smlouvy o dílo. Závazně se ve smlouvě sjednává odkládací a rozvazovací 
podmínka, kdy smlouva bude účinná pouze tehdy, kdy obec získá na výše uvedenou 
realizaci akce dotaci. 

8. Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP v rámci 
Operačního programu životního prostředí 26. výzvy na akci „Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy“, a to včetně podání žádosti o půjčku s úrokem 1 % bez 
inflační doložky po dobu splatnosti 10 let dle výzvy 1/2022 od SFŽP ČR. Pověřuje 
starostu podpisem žádosti o dotaci a žádosti (příslibu) o půjčku k financování. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu 
místní komunikace III. třídy 1c v úseku dlouhém 593 m (od propustku 1c-M2 k napojení 
ÚK – M1) v katastrálním území Hvězda. 
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10.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční příspěvek pro Diakonii 
Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 1067, 
Dvůr Králové nad Labem, IČ: 434 62 162, ve výši 11 000,00 Kč. 

11.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro MŚ Libotov 
v částce 5 000,00 Kč. 

12.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí ohledně zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby distribuční 
soustavy (výstavba nového zemního kabelového vedení včetně kabelového pilíře) na 
dotčených nemovitostech p. p. č.  307/1 a 115 v k. ú. Hvězda. 

 

 

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

 

Ověřovatelé: zápisu: Renata Dlouhá .................... Libor Machač………………………………. 

 

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

 


