
ZÁPIS 2/2022 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 20. DUBNA 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:  

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 Renata Dlouhá, ověřovatelé zápisu paní Josef Červený a Jaroslav Voňka. 

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 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 – splněno – neuspěli jsme. 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 31. 3. 2022 

• FIN 3/2022 

✓ Stav pokladní hotovosti                              21 144,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         7 226 417,12 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           627 131,25 Kč 

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

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         633 224,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      6 343 727,32 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        1 082 728,55 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                          + 4 060 998,77 Kč 

4.2. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 a 2 rozpočtu 2022. 

Dostavila se paní Čepelková. 

Přítomno je tedy 6 ze 7 zvolených zastupitelů.  

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 Hana Málková, pan Zdeněk Rous a manželé Roman a Zdeňka Vršecký žádosti o 
příspěvek. Doložili potřebné dokumenty včetně kolaudačního souhlasu. Tímto splnili 
podmínky pro získání finanční podpory pro výstavbu či rekonstrukci DČOV. 
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 000,00 Kč paní Haně Málkové, 
panu Zdeňku Rousovi a manželům Romanovi a Zdeňce Vršeckých na výstavbu nové DČOV. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

5. Závěrečný účet a účetní závěrka  

Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 8. 4. 
2022 a je stále vyvěšen. ZO bylo seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2021 a s účetní 
závěrkou za rok 2021 

Účetní závěrka obsahovala:  

✓ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  
✓ inventarizační zprávu  
✓ výkazy FIN 12/2021 
✓ výkaz zisků a ztrát  
✓ rozvaha  
✓ příloha  

Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených  

podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a  

finanční situace účetní jednotky - bez oprav. Bylo ujednáno, že bude hlasováno jednotlivě.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad.  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok 2021, které je 
v částce 10 046,68 a dále souhlasí s jeho převodem na účet 432. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad.  

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  
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6. Rekonstrukce chodníků 

Dne 4. 10. 2021 bylo předáno staveniště firmě M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČ 421 96 868 a zahájení prací dle SoD začalo 30. 9. 2021. V první fázi byla 
provedena kontrola chodníků, podloží, překážek (stromy a zahájeno navážení materiálu. Na 
začátku března začaly úpravy podloží s pokládkou nové dlažby. Dne 19. 4. 2022 proběhlo s 
Ing. Kozou (zástupce firmy M-silnice) a zastupiteli předání dokončených prací chodníků, 
kontrola a vyúčtování méně prací a více prací, kvality provedení prací a případných 
nedodělků. 

Cena za dílo dle SoD byla 1 775 575,38 Kč bez DPH, tj. 2 148 446,21 Kč včetně DPH. 

Cena za dílo dle skutečnosti byla 2 094 515,00 Kč včetně DPH. Snížení ceny bylo způsobeno 
menší výměrou zahradních betonových obrubníků (v rozpočtu pol. 18/K/916231213 a pol. 
18/M/59217002, výměra v rozpočtu 698,25 m, skutečnost 639,00 m) a snížení vedlejších 
rozpočtových nákladů o geodetické práce před výstavbou, náklady na stavební buňky, 
pronájem ploch a tlakové zkoušky (práce nebylo nutné provést). Položka „bourací práce“ číslo 
6/K/919735112 na řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 5 do 10 cm 
byla po dohodě (stavební deník) nahrazena frézováním živičného krytu vedle nových 
chodníků v ceně 52 080,00 Kč. 

Do konce dubna bude stavba předána, vyhotoven zápis o předání a převzetí stavby, předáno 
geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby a dokumentace k použitým 
materiálům (certifikáty, protokoly kvality, prohlášení o shodě, …). 

Na základě výše uvedeného bude vystavena faktura – daňový doklad, a to na částku ve výši 
1 885 063,50 Kč se splatností do 30 dnů ode dne vystavení a na částku pozastávky 209 451,50 
Kč se splatností do 31. 10. 2022. Celková částka úhrad je 2 094 515,00 Kč včetně DPH. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený rozsah prací a úhradu faktur na základě předání stavby 
dne 19. 4. 2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem listiny Zápis o předání a 
převzetí stavby. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Z důvodu nekvalitní vrstvy komunikace souběžné s chodníky nebylo možné realizovat 
odřezání živičného krytu stávající komunikace (vrchní vrstva živičného krytu silnice se 
vylamovala do šíře 10 – 30 cm) a bylo rozhodnuto o odfrézování vrchní vrstvy živičného krytu 
silnice v místech opravy chodníků (osazení nových obrubníků). Po dohodě se zástupcem 
správy silnic Královéhradeckého kraje bude nutné tuto vrstvu nahradit novým živičným 
krytem v předpokládaném množství do 70 tun asfaltové směsi. Na tuto vícepráci související 
s rekonstrukcí chodníku byla se zhotovitelem této rekonstrukce M-SILNICE a.s., Husova 1697, 
531 03 Pardubice, IČ: 421 96 868 sjednána cena ve výši 4 000,00 Kč za jednu tunu zpracované 
asfaltové směsi (běžná cena 4 500,00 Kč), tj. ve výši 280 000,00 Kč bez DPH.  
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený rozsah prací do 70 tun asfaltové směsi pro položení 
nového živičného krytu komunikace souběžné s rekonstruovanými chodníky. Zastupitelstvo 
pověřuje paní Dlouhou vystavení objednávky na výše uvedené práce.  

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Z důvodu opravy chodníku u pobočky České pošty s. p. (proježděný vozidly) a vyšší nivelety 
obrubníku bude znemožněno najíždění na opravený chodník. Je navrženo vybudovat 
štěrkové parkoviště pod budovou pošty (podklad z recyklátu a vrchní vrstva z kunčické) a 
propojení novým chodníkem ze zámkové dlažby od parkoviště k opravenému chodníku opřed 
poštou. Práci by provedl subdodavatel zhotovitele chodníků (M-SILNICE a.s.) firma Dlažby 
Company, s.r.o., Růžová 3, 553 04 Černožice, IČ: 036 37 808  na samostatnou objednávku. 
Plocha pro parkoviště je v územním plánu obce vymezena jako plocha veřejné infrastruktury 
– plocha pro parkování. U parkoviště pro 4 vozidla bude jedno místo vymezeno pro Českou 
poštu s. p. a tři místa pro klienty pošty nebo knihovny. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený záměr vybudování štěrkového parkoviště pro 4 vozidla 
pod budovou pošty a nového chodníku ze zámkové dlažby mezi tímto parkovištěm a 
stávajícím chodníkem před poštou. Zastupitelstvo pověřuje paní Dlouhou vystavení 
objednávky na výše uvedené práce.  

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

7. Rozšíření vodovodní sítě 

Ze SFŽP jsme obdrželi písemnost ohledně koordinace podmínek Výzvy NPŽP č. 3/2020) s 
vyhlášením prvních výzev v rámci OPŽP pro období 2021-2021 (dále jen „OPŽP“). S ohledem 
na stav projednávání OPŽP na úrovni Evropské komise předpokládají vyhlášení prvních výzev 
v rámci OPŽP SC. 1.4 na přelomu I. a II. čtvrtletí 2022.  

8. Rozpočet na provoz vodovodu na rok 2022 

Starosta předložil rozpočet provozu vodovodu na rok 2022. Celkový rozpočet činní 
315 000,00 Kč bez DPH.  Měsíční zálohy jsou 24 000,00 Kč bez DPH. Na obnovu vodovodu se 
ročně zasílá 80 000,00 Kč.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na provoz vodovodu na rok 2022 v celkové částce 
315 000,00 Kč. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Vzhledem k navyšujícím cenám a převzaté vody z vodovodního řádu obce Litíč (zdroj 
Velichovky) je navrženo zvýšení vodného o 4,00 Kč, tj. z 38,00 Kč na 42,00 Kč za m3 odebrané 
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vody. Kontrolou bylo zjištěno, že poslední zvýšení vodného bylo v roce 2016 z 34,75 Kč na 
38,00 Kč. Cena paušálního poplatku a vodoměr zůstává stejná. Navýšení vodného bude 
platné od 1. 6. 2022. Dále bylo navrženo zvýšit částku na obnovu vodovodu z 80 000,00 Kč na 
110 000,00 Kč od roku 2022. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny vody o 4,00 Kč tj na 42,00 Kč za m3 odebrané 
vody od 1. 7. 2022. Cena paušálního poplatku a vodoměr zůstává stejná. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky na obnovu vodovodu na 110 000,00 Kč. 

Pro: 6    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

8.1. Vodovodní přípojky 

Doposud měl stavebník možnost při napojení vodovodní přípojky umístit vodoměr buď 
do vodoměrné šachty nebo mít vodoměr v domě např. v technické místnost. 
Provozovatel vodovodu navrhuje zvážit umístění vodoměru u vodovodní přípojky delší 
než 25 m pouze do vodoměrné šachty v blízkosti napojení vodovodní přípojky na 
vodovodní řád.  

Dostavila se paní Machačová. 

Přítomno je tedy 7 ze 7 zvolených zastupitelů.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje změnu v systému usazování vodoměru dle návrhu provozovatele 
vodovodu, a to: domy pro trvalé bydlení ve vzdálenosti do 25 m možnost vodoměrné šachty 
nebo umístění do RD, domy s vodovodní přípojkou delší než 25 m pouze vodoměrná šachta 
u vodovodního řádu, domy pro rekreaci - pouze vodoměrná šachta. 

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

9. Mikroregion 

Jednání Mikroregionu Hustířanka se uskutečnilo dne 24. 3. 2022 v Litíči. Na programu jednání 
byli dotační možnosti, které přednesla paní Ilona Čepelková. 

✓ Dotace NPŽP –  

• výzva 1/2022 - Zelená stuha 

• výzva 4/2022 - výsadba stromů individuální výsadba 

• výzva 5/2022  -  výsadba stromů – garantové schéma 
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• výzva 10/2022 – Hospodaření s vodou v obcích 

• výzva 11/2022 odstranění černých skládek 

• výzva 12/2022 energetické úspory veřejných budov 

• výzva 14/2022 – územní studie krajiny 

✓ Dotace MŽP 

• Nová zelená úsporám 

✓ Dotace OPŽP 

• elektromobily pro veřejný sektor 

• ochrana a péče o přírodu a krajinu 

✓ Dotace Královéhradeckého kraje 

o individuální dotace 

• roční činnost 

• jednorázové akce 

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č 1/2022, které se týkalo jiného účtování mapového 
programu Gramis. 

Paní Čepelková požádala starosty všech obcí o dodání přehledů plánovaných akcí, aby mohl 
vzniknout kalendář všech akcí obcí Mikroregionu. 

Hostem byla paní Kateřina Sekyrková, která pro Mikroregion zpracovává Zpravodaj a pan 
Holan, který je kameramanem a přímo se podílí na reportážích z okolí Dvora Králové nad 
Labem a Jaroměře. Došlo ke změně emailové adresy – ZvicinaTV@gmail.com. 

Termíny uzávěrek na tento rok jsou: 

 7. 3. 2022 

 2. 6. 2022 

 12. 9. 2022 

 30. 12. 2022 

Termíny je potřeba dodržovat, aby byl prostor pro korekturu. 

Starostka Litíče paní Lenka Mužíková seznámila přítomné s děním v obci. prioritou 
připravovaných akcí je otevření naučné stezky, která bude otevřena 11. 6. 2022. 

Pan Jan Mencl požádal o pomoc při organizaci akce – Setkání seniorů, které se bude konat 
10. 7. 2022 v Lanžově. 

Pan Jaroslav Huňat se zúčastnil jednání ve Dvoře Králové nad Labem ORP Dvůr Králové nad 
Labem se stalo  Hospodářsky a sociálně ohroženým územím. 
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10.  Stanovení počtu členů ZO pro příští funkční období 2022 - 2026 

Dne 13. 4. 2022 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí. Konání voleb se uskuteční ve 
dnech 23. a 24. září 2022. V obci Hřibojedy bude jeden volební obvod. Starosta navrhl, aby 
na další funkční období 2018 - 2022 byl počet zastupitelů 7.  

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje na funkční období 2022 – 2026 počet zastupitelů 7. 

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

11. Různé, došlá pošta, připomínky občanů, diskuze 

11.1. Žádosti o poskytnutí finančních daru. 

a) Základní škola Dukelských bojovníků a Mateřská škola Dubenec, kterou 
navštěvuje z obce Hřibojedy 13 dětí a jedno dítě navštěvuje mateřskou školu. 
paní ředitelka požádala o poskytnutí finančního daru ve výši dle možností 
obce. Byl vznesen návrh poskytnou výše uvedené škole finanční dar ve výši 
5 000,00 Kč 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Základní školu Dukelských bojovníků a Mateřskou 
školu v Dubenci v částce 5 000,00 Kč. 

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

 

a) SDH – Okresní sdružení hasičů Trutnov podalo žádost o příspěvek na činnost 
ve výši 5 000,00 Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar pro SDH – Okresní sdružení hasičů Trutnov 

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

b) Královédvorská Arnika, 544 51 Doubravice 94, IČ 265 93 297 – spolek, který 
zastřešuje a zprostředkovává spolupráci s několika sociálním a 
zdravotnickými zařízeními ve Dvoře Králové nad Labem žádá o finanční 
příspěvek. Byla navržena částka 3 000,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Královédvorskou Arniku 544 51 Doubravice 94, 
IČ 265 93 297 v částce 3 000,00 Kč. 

Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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c) Linka bezpečí, z.s. žádá o finanční příspěvek 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z.s. 

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

 

d) Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, IČ: 434 64 637 žádá o finanční příspěvek na činnost pro rok 2022 
ve výši 1000,00 – 2 000,00 Kč. Byla navržena částka 2 000,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Oblastní charitu Dvůr Králové nad Labem Palackého 99, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 434 64 637 v částce 2 000,00 Kč. 

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

 

11.2. Nákup techniky na vyhrnování chodníků 

Bylo navrženo zakoupit multifunkční zařízení na chodníky jako je např. vyhrnování 
sněhu, zametání listí apod. Starosta navrhl zakoupit např. rotační kartáč Hecht 8616 a 
sněžnou frézu Hecht v celkové ceně okolo 30 000,00 Kč. 

            Zastupitelé dodají případně další nabídky. 

11.3. Den otevřených dveří  

Paní ředitelka Základní školy Dukelských bojovníků v Dubenci Mgr. Martina Jonešová 
zaslala pozvánku na Den otevřených dveří k 90 výročí položení základního kamene školy, 
který se bude konat 14. 5. 2022 od 9:00 do 18:00 hodin. Po celý den bude zajištěno 
občerstvení a vstupné je dobrovolné. 

Zastupitelstvo bere předloženou informaci na vědomí. 

11.4. Vítání jara 

Dne 30. 4. 2022 obec Hřibojedy společně s hasiči uspořádají Vítaní jara spojené 
s pálením čarodějnic na hřišti u OÚ Hřibojedy od 18:00. Pro děti obec zakoupí pitíčko 
a buřta na opečení. Odborný dozor SDH zajistí pan Luděk Heřman. 

11.5. Svátek matek 

Dne 5. 5. 2022 uspořádá obec „Odpolední posezení u kávičky spojené s Oslavou dne 
matek“. 

11.6. Určení svatebního místa  

Starosta obce Hřibojedy může oddávat v případě, že jeden ze snoubenců má trvalý 
pobyt v obci. Bylo navrženo, určit místo k uzavírání manželství. 
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje, místo pro uzavírání manželství zasedací místnost v budově čp. 
60, Hřibojedy a celé katastrální území obce Hřibojedy včetně katastrálního území 
Hvězda. 

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

11. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 20. DUBNA 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 Ilonu 
Čepelkovou a pana Jaroslava Voňku a zapisovatelku paní Renatu Dlouhou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 
000,00 Kč paní Haně Málkové, panu Zdeňku Rousovi a manželům Romanovi a Zdeňce 
Vršeckých na výstavbu nové DČOV. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok 
2021, které je v částce 10 046,68 a dále souhlasí s jeho převodem na účet 432. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2021 bez 
výhrad. 

7. Zastupitelstvo schvaluje obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uvedený rozsah prací a 
úhradu faktur na základě předání stavby dne 19. 4. 2022. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu obce podpisem listiny Zápis o předání a převzetí stavby. 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uvedený rozsah prací do 70 tun 
asfaltové směsi pro položení nového živičného krytu komunikace souběžné 
s rekonstruovanými chodníky. Zastupitelstvo pověřuje paní Dlouhou vystavení 
objednávky na výše uvedené práce.  

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje záměr vybudování štěrkového 
parkoviště pro 4 vozidla pod budovou pošty a nového chodníku ze zámkové dlažby 
mezi tímto parkovištěm a stávajícím chodníkem před poštou. Zastupitelstvo pověřuje 
paní Dlouhou vystavení objednávky na výše uvedené práce.  

10. Zastupitelstvo schvaluje obce Hřibojedy šesti hlasy rozpočet na provoz vodovodu na 
rok 2022 v celkové částce 315 000,00 Kč. 

11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje navýšení ceny vody o 4,00 Kč tj na 
42,00 Kč za m3 odebrané vody od 1. 7. 2022. Cena paušálního poplatku a vodoměr 
zůstává stejná. 

12. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje navýšení částky na obnovu 
vodovodu na 110 000,00 Kč. 

13. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje na funkční období 2022 – 2026 
počet zastupitelů 7. 

14.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro Základní školu 
Dukelských bojovníků a Mateřskou školu v Dubenci v částce 5 000,00 Kč. 
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15. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje finanční dar pro SDH – Okresní 
sdružení hasičů Trutnov. 

16.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar pro Královédvorskou 
Arniku 544 51 Doubravice 94, IČ 265 93 297 v částce 3 000,00 Kč. 

17. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, 
z.s. 

18.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar Oblastní charitu Dvůr 
Králové nad Labem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 434 64 637 
v částce 2 000,00 Kč. 

19.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje sedmi hlasy místo pro uzavírání manželství 
zasedací místnost v budově čp. 60, Hřibojedy a celé katastrální území obce Hřibojedy 
včetně katastrálního území Hvězda. 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé: zápisu: Ilona Čepelková .................... Jaroslav Voňka………………………………. 

 

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

 


