
ZÁPIS 4/2022 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 5. 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 6 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: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byl na funkci zapisovatele navržen Miloš 
Dohnálek, ověřovatelé zápisu pan Josef Červený a Jaroslav Voňka. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele tak, jak byli navrženi. 
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Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Nebyly určeny žádné úkoly 

4. Výběrové řízení TDS a koordinátor BOZP akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci 

Hřibojedy“  

Pro realizaci akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ je nutné mít 
zajištěného TDS (technický dozor stavby) a BOZP. Jedná se o uznatelnou část projektu 
Operačního programu životního prostředí, čekali jsme na podmínky výzvy vyhlášené 
MŽP/SFŽP. Jedná se o tzv. autorizované inženýry, kteří mají autorizaci např. na pozemní 
stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby), ale teprve ve zveřejněné výzvě bylo 
upřesněno, kterou autorizaci dotační orgán akceptuje. Zde se jedná o autorizaci na 
vodohospodářské stavby a nevěděli jsme, zda nebude moci být i autorizace na pozemní 
stavby. Bez uvedeného není možné začít. Jedná se o jednoduché ZŘ (zadávací řízení), je zde 
lhůta od zveřejnění k otevírání obálek 10 dnů. Administraci výběrového řízení zajistí spol. AZ 
Profi tender, s.r.o., IČO: 117 69 726, Dubová 439, 541 01 Trutnov, zastoupení Ing. Bc. Alenou 
Zahradníkovou. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na akci „Rozšíření vodovodní infrastruktury v 
obci Hřibojedy – výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“ spolufinancovanou z Operačního 
programu životního prostředí“. 

• vyhlášení výběrového 06.09.2029 

• ukončení výběrového řízení 21.09.2022 v 7:30 hodin 

• otevírání obálek 21.09.2022 v 7:30 hodin na adrese Haškova 1714/3, 500 02 Hradec 
Králové (sídlo společnosti Profesionálové a.s.) 

Komise pro otevírání obálek ve složení: 

• Ing. Bc. Alena Zahradníková 

• Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. 

• Renata Dlouhá 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové řízení na akci „Rozšíření vodovodní infrastruktury v 
obci Hřibojedy – výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“ spolufinancovanou z „Operačního 
programu životního prostředí“.  

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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5. Zpracování žádosti o dotaci na realizaci a dotační management akce „Rozšíření 

vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy. 

Na podatelnu obce byla doručena cenová nabídka od firmy Profesionálové, a.s., Haškova 
1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 06 123. Předmětem nabídky je: 

• Zpracování žádosti o dotaci z dotační výzvy – Operačního programu životního prostředí 
1.4 – Vodovody a kanalizace 2021 – 2027 – cena 25 000,00 Kč. 

• Dotační management (v případě získání dotace)  

o Činnost spojená s vydáním grantové smlouvy - 75 000,00 Kč 

o Řízení projektu – 10 000,00 Kč/měsíčně 

o Zpracování závěrečného vyúčtování projektu - 75 000,00 Kč 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od firmy Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 
500 02 Hradec Králové, IČ: 288 06 123 a souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti 
o dotaci na realizaci a dotační management akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci 
Hřibojedy. 

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

6. Žádost o dotaci na akci „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) 26. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. 

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, které 
bude svoláno na středu 21.09.2022. 

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 výběrového řízení vč. DPH)    1 996 500,00 Kč 
5. Řízení projektu (10 tis./měs. + DPH x 24 měsíců)         290 400,00 Kč 

Celkem náklady na realizaci akce vč. DPH (jen položka 2-5):  60 166 946,00 Kč 
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z toho: 
a) Uznatelné pro dotaci a úvěr vč. DPH:    59 760 393,00 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 

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 

• Odhad dle výsledku výběrové řízení + TDS a koordinátor BOZP cca  60,2 mil. Kč 
o předpokládaná dotace (2. etapa stejná jako 1. etapa)   53,8 mil. Kč 
o spoluúčast obce vč. neuznatelných nákladů (oprava studny)   6,4 mil. Kč 

• Dle 26. výzvy SFŽP, administrace + odhad TDS a koordinátor BOZP 60,2 mil. Kč 
o dotace 70 % (bez neuznatelných nákladů)     41,8 mil. Kč 
o spoluúčast obce vč. neuznatelných nákladů (oprava studny) 18,4 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 
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 úvěr 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. 



5 

 

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 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí, podání žádosti o dotaci bude projednáno na 
veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy dne 21.09.2022. 

7. Různé, připomínky občanů, došlá pošta, diskuze 

7.1. Lesní naučná stezka Hřibojedy 

V pátek 02.09.2022 byla od Ing. Lenky Hladíkové info@zahrady-hladikova.cz doručená 
předběžná verze studie projektu Lesní naučné stezky v Hřibojedech. 

K projektu bylo na obec doručeno písemné stanovisko Odboru výstavby a územního 
plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (stavební úřad), ve kterém bylo sděleno, 
že realizace lesní stezky s jejími prvky si nevyžaduje stavební řízení (územní řízení, stavební 
povolení nebo kolaudaci). 

Projednání zpracované studie se uskuteční 12.09.2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Hřibojedech. 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

7.2. Připomínky a podněty občanů 

Přítomnou Hankou Tomáškovou byly prezentovány a předloženy podněty ke zlepšení 
komunitního života a sounáležitosti v obci.   
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• Knihobudka v altánku – bylo navrženo vyrobit a umístit jednoduchou „knihobudku“ 
v altánu na víceúčelovém sportovním hřišti v Hřibojedech. 

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

Úkol pro obec – obec zajistí výrobu a montáž knihobudky do altánu a leták dostanou 
občané do schránky. Informace by byla dále zveřejněna ve Zprávičkách obce Hřibojedy 
a Mikroregionu Hustířanka.  

• Ukliďme Česko. Hlavní podzimní úklidový den bude 17. září 2022, již nyní si můžeme 
naplánovat, a hlavně zaregistrovat svoje úklidy, případně se připojit k již naplánovaným 
úklidům. I když jsme si schopni úklidové pomůcky zajistit sami, přesto organizátor bude 
rád, pokud si na webu https://www.uklidmecesko.cz/ náš úklid zaregistrujeme. 
Vzhledem k medializaci akce a širokému povědomí o Ukliďme Česko se tak o našem 
zaregistrovaném úklidu dozví tisíce potencionálních dobrovolníků. Hana Tomášková 
nabídla pomoc při organizování. 

Úkol pro obec – paní Dlouhá připraví leták v koordinaci s Hankou Tomáškovou a leták 
dostanou občané do schránky začátkem příštího týdne. 

7.3. Výdejna zásilek 

Obec požádala o možnost umístění výdejního místa u budovy Obecního úřadu v Hřibojedech. 
Žádost byla odeslána prostřednictvím aplikace https://www.balikovna.cz/cs/partneri/chci-
balikovnu, nyní čekáme na vyjádření. Umístění je zdarma, výdejní boxy mají solární systém, 
ale jako rezervní je nutné připojení na 220 V , což by obec zajistila přípojkou z altánu u hřiště. 

7.4. Spotřeba elektrické energie v Malých Hřibojedech 

S panem Rosťou Rejlem byla řešená spotřeba elektrické energie na veřejném osvětlení v 
Malých Hřibojedech. Dle pane Rejla by mohly být 2 důvody vysoké spotřeby: 

• vyhřátí vedení v kabelu (ale to je zde nové a jen od kapličky ke Krušinovým), kdy při 
opotřebení izolace uvnitř kabelu začne „topit“ jako spirála v přímotopu, ale nejedná se 
o zkrat, který by vyhodil pojistky, 

• chyba elektroměru, zkusí dát tzv. odpočtový a proveden kontrolu, pak by bylo potřeba 
podat reklamaci proti vyúčtování s poukazem na chybnou funkci elektroměr. ČEZ má 
povinnost provést jeho revizi. 

• Roční spotřeba z vyúčtování -  173 977,487 kWh 

Veřejné osvětlení Hřibojedy – 5 202,37 Kč 

Veřejné osvětlení Malé Hřibojedy – 14 778,79 Kč 

Veřejné osvětlení Hvězda – 9 963,50 Kč 

Obecní úřad – 133 997,08 Kč 

Studna na „3“m – 2 519,82 Kč 

ATS u Suchých – 13 324,25 Kč 
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7.5. Oprava místní komunikace v části Hvězda 

Celkový úsek s penetračním makadamem měří 785 m (plocha 2397 m2, průměrná šířka 3,053 
m), ale k opravě by byl jen úsek o délce 593 m (plocha 1811 m2, průměrná šířka 3,053 m) od 
kilometráže 0,437 (od mostku/propustku 1c-M2 pod hasičskou zbrojnicí) po kilometráž 1,030 
(napojení 1c na účelovou komunikaci). Všechny podklady byly vyznačeny v mapách a 
tabulkách z PASPORTU místních komunikací obce budou předány projektantovi panu Martinu 
Malotovi na domluvené schůzce ve středu 07.09.2022. Jednoduchý projekt bude předán 
k projednání na Zastupitelstvu obce dne 21.09.2022.  

8. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 05. ZÁŘÍ 2022 

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

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa 
Červeného a pana Jaroslava Voňku a zapisovatele Mgr. Ing. Miloše Dohnálka, LL.M. 

3. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje výběrové řízení na akci „Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy – výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“ 
spolufinancovanou z „Operačního programu životního prostředí“.  

4. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje cenovou nabídku od firmy Profesionálové a.s., 
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 06 123 a souhlasí s uzavřením smlouvy 
na zpracování žádosti o dotaci na realizaci a dotační management akce „Rozšíření 
vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy. 

5. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje vyrobit a umístit jednoduchou „knihobudku“ 
v altánu na víceúčelovém sportovním hřišti v Hřibojedech. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M  ...................................... 

 

Ověřovatelé: zápisu: Josef Červený .................... Jaroslav Voňka………………………………. 

 

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


