
ZÁPIS 8/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 8. PROSINCE 2021 

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 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 
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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 Ilona Čepelková a pan Jaroslav Voňka. 

Návrh na usnesení: 

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

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

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Nebyli zadány žádné úkoly 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 30. 11. 2021 

• FIN 11/2021 

✓ Stav pokladní hotovosti                              14 933,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         3 281 486,79 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           304 223,67 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         48 099,25 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         677 672,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      9 287 443,75 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        8 179 821,70 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                          +1 107 622,05 Kč 

4.2. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 a č. 10 rozpočtu 
2021. Rozpočtové opatření se týkají jednak dotací z úřadu práce na zaměstnance 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, přesunem finančních prostředků na 
položky. 

5. Rozpočet obce Hřibojedy pro rok 2022  

Zastupitelstvu obce Hřibojedy byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu 
obce 2022 byl v řádných lhůtách od 26.10. 2021 do 8. 12. 2021 vyvěšen na úředních deskách 
v obci a na veřejné desce dálkového přístupu na stránkách www.hribojedy.cz. Rozpočet obce 
na rok 2022 se schvaluje jako schodkový: 

✓ Příjmy 5 222 800,00 Kč 

✓ Výdaje 6 542 960,00 Kč 

Rozdíl bude dorovnán ze zdrojů minulých let. 
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Závazným ukazatelem jsou třídy. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový kde na straně příjmů je 
5 222 800,00 Kč a straně výdajů 6 542 960,00 Kč. Závazný ukazatelem jsou třídy. Případné 
přebytky budou použity v následujících letech na případné schodkové rozdíly. 

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

5.1. Žádosti o finanční příspěvek na DČOV 

Na jednání Zastupitelstva obce bylo předloženo osm žádostí o poskytnutí příspěvku na 
opravu, modernizaci domovní ČOV s realizací v roce 2022. Žádosti si podal Jan Kubinec, pan 
Vít Abraham, paní Lenka Jarkovská, pan Jaroslav Plšek, Petra Hlavatá, Hana Málková, Roman 
Vršecký, pan Rostislav Kysela. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2021 a jejich 
proplacení na základě podaných žádostí pan Jan Kubinec, pan Vít Abraham, paní Lenka 
Jarkovská, pan Jaroslav Plšek, Petra Hlavatá, Hana Málková, Roman Vršecký, pan Rostislav 
Kysela, při splnění podmínek Pravidel č. P1/2017. (Doložení potřebné dokumentace) 

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

Byla doručena jedna žádost o přesunutí alokovaných finančních prostředků z rozpočtu 2021 
na realizaci DČOV, které byli schváleny v zastupitelstvu 30. 11. 2020 na rok 2022. Žádosti si 
podal pan Petr Jakl. 

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí alokovaných finančních prostředků na realizaci DČOV 
z rozpočtového roku 2021 do rozpočtu 2022 pro pana Petra Jakla. 

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

5.2. Žádost o podporu 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 podaly paní Vlasta 
Machačová a paní Ilona Čepelková žádosti o příspěvek. Doložily potřebné dokumenty včetně 
kolaudačního souhlasu. Tímto splnily 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 Vlastě 
Machačové a 45 000,00 Kč paní Iloně Čepelkové na výstavbu nové DČOV. 

Pro: 4    Proti: 0  Zdržel se: 2      NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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V letošním roce bylo na podatelnu obce Hřibojedy celkem doručeno 16 žádostí o poskytnutí 
příspěvku na realizaci DČOV. V loňském roce bylo podáno celkem pět žádosti a z toho tři 
proplaceny a dvě přesunuty do rozpočtového roku 2022 z důvodu nedokončení realizace 
DČOV v letošním roce. 

5.3. Předpokládané investice v roce 2022 

     

Schválené investice v roce 2021 

Akce 
Žádosti na rok 

2021 
Dotace z 
rozpočtu 

Výdaj celkem Poznámky 

DČOV 5 45 000,00 135 000,00 2 žádosti přesunuty na rok 2022 

Předpokládané investice v roce 2022 

Akce 
Dotace/žádosti 
o dotaci na rok 

2022 

Dotace z 
rozpočtu 

obce 

Předpokládaný výdaj 
z rozpočtu obce v 

roce 2022 
Poznámky  

 DČOV 
16 + 2 (z roku 

2021) 
45 000,00 810 000,00   

Chodníky 747 850,00 2 148 446,21 2 148 446,21 dotace byla v přijmu v roce 2021 

Dostavba 
vodovodu 

51 928 691,29 57 698 546,29 5 769 855,00 spoluúčast 10 % 

Rekonstrukce 
budovy OÚ 

10 000 000,00 18 082 531,00 8 082 530,00   

Rekonstrukce 
veřejného 
osvětlení 

0 402 000,00 402 000,00   

Celkové předpokládané investice v 
roce 2022 

17 212 831,21 Kč   

V současné době obec Hřibojedy doplácí úvěr na výstavbu vodovodu z roku 2011, kde zbývá 
uhradit k 30. 11. 2021, celkem 677 672,00 při roční splátce 133 344,00 Kč. 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 

6. Výběrové řízení na dodavatele na realizaci akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury 

v obci Hřibojedy“  

Dne 8. 12. 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce „Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy“. Komise ve složení Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., Ing. Bc 
Alena Zahradníková a Renata Dlouhá převzala od zadavatele 3 nabídky, které byly podány 
v rádné lhůtě stanovené pro podání nabídek, tj. do 8. 12. 2021 do 8:00 hodin, prostřednictvím 
Národního elektronického nástroje Ministerstva pro místní rozvoj dostupného na 
https://nen.nipez.cz. 

Pořadové 
číslo 

nabídky 

Obchodní firma Sídlo účastníka Cenová nabídka 
s DPH 

Pořadí podle 
nabídkové 

ceny 
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Všechny tři přihlášení účastníci splnili požadavky dle § 109 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., zákon 
o zadávaní veřejných zakázek. 

Hodnotícím kritériem (100 %) byla nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu zaslala 
obchodní firma „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 –  a to 
v částce 57 698 546,29  Kč včetně DPH. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele akce 
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ dle stanoveného kritéria.   

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

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Rozšíření 
vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“  a komisí předložené pořadí výběrového řízení. 

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

Návrh na usnesení 

1 „Společnost pro 
Hřibojedy“ – KVIS + 

VHST 

KVIS Pardubice a.s. 
(vedoucí účastník) 

Rosice 15, 533 53 
Pardubice, 

(vedoucí účastník) 

IČ: 465 06 934) 

Kouřimského 
2532, 393 01 

Pelhřimov 

IČ: 024 64 471 

 

 

 

57 698 546,29 Kč 

 

 

 

1. 

2 VPK Suchý s.r.o. Komenského 
náměstí 12, 281 44 

Zásmuky 

IČ: 270 85 201 

 

58 080 000,00 Kč 

2. 

3 COMMODUM. spol. 
s r.o. 

Valašská Bystřice 
225, 756 27 

Valašská Bystřice 

IČ: 465 77 238 

 

61 263 641,89 Kč 

3. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a podepsání smlouvy na realizaci díla Rozšíření 
vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy s vítěznou firmou „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. V případě neposkytnutí součinnosti 
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 –  a 
to v částce 57 698 546,29  Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením 
smlouvy na realizaci díla Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy s další 
firmou v pořadí a to s firmou VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky 
IČ: 270 85 201. V případě opakované nesoučinnosti k uzavření smlouvy pokračovat dle 
pořadí výsledku výběrového řízení do třetího místa hodnocených účastníků výběrového 
řízení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo." Závazně se ve 
smlouvě sjednává rozvazovací podmínka, kdy smlouva bude účinná pouze tehdy, kdy obec 
získá na výše uvedenou realizaci akce dotaci. 

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

7. Obecně závazné vyhlášky 

Zastupitelstvu byly předloženy dvě OZV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Cena byla stanovena na 0,90 
Kč/litr.  
Výše uvedené OZV byly zaslány k posouzení na Ministerstvo vnitra odbor veřejné správy, 
dozoru a kontroly, oddělení dozoru Pardubice-Hradec Králové paní Mgr. Haně Jansové. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství z nemovité věci. 

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

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci. 

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

 

8. Technické služby – údržba zeleně a zimní údržby  

Smlouva o dílo uzavřená dne 14. 11. 2011 s firmou Farma Hvězda s.r.o., nám. 14 října 1307/2 
150 00 Praha 5 na údržbu travnatých ploch a komunikací k 31. 12. 2021 konči.  

 

Zastupitelé navrhují uzavřít dodatek o prodloužení smlouvy na další jeden rok.  
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Pravidla zadávání zakázek při mulčování a zimní údržby: 

- urgentní požadavek na provedení mulčování bude odsouhlaseno nejméně 2 zastupiteli 
a následně budou písemně emailem informováni i ostatní zastupitelé,  

- ostatní požadavky na mulčování budou řešeny písemně emailem a budou informováni 
všichni zastupitelé,  

- fakturace bude probíhat čtvrtletně a faktury budou zasílány emailem všem 
zastupitelům,  

- bude dopracován Plán údržby zeleně, 

- zimní   údržba je prováděna na základě schváleného Pasportu komunikací, který je 
k dispozici na OÚ Hřibojedy a o časových limitech budou formou Zpráviček informování 
občané,  

- pokud klimatické podmínky umožní nasazení vozidla Gazella, bude tímto prostředkem 
přednostně prováděna zimní údržba, 

- menší zelené plochy v obci budou prováděny především zaměstnancem obce 
s technickými prostředky obce, 

- využít v letních měsících nabídky dotovaných míst Úřadu práce nebo brigádníky, se 
kterými bude uzavřena Dohoda o provedení práce – bude řešeno v jarních měsících 
(podmínka dosažení minimálního věku pro práci s technickými prostředky – motorová 
pila a křovinořez).  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 11. 2011 
s firmou Farma Hvězda s.r.o., nám. 14 října 1307/2 150 00 Praha 5 na údržbu travnatých ploch 
a komunikací na jeden rok, tj. do 31.12.2022, a dále se ve čl. IV doplňuje třetí odstavec: 
„celková cena díla dle této smlouvy v období 12 měsíců nepřekročí částku 300 000,00 Kč dle 
čl. 3 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Hřibojedy č.  U16 
(kategorie č. I). 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1                   NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

(hlasování se zdržel Miloš Dohnálek z důvodu možného střetu zájmů – společník spol.) 

9. Mikroregion Hustířanka 

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu Mikroregionu Hustířanka na rok 2022. 

Návrh rozpočtu je sestavený jako vyrovnaný. Na straně příjmů je 326 500,00 Kč a na straně 
výdajů je 326 500,00 Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšený na úřední desce (včetně 
elektronické) dne. 29. 11. 2021. Rozpočet Mikroregionu Hustířanka se bude schvalovat na 
zasedání dne 14. 12. 2021 ve Vilanticích. 

Zastupitelstvo obce bere předložené informace na vědomí. 
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10. Odpadové hospodářství 

Na podatelnu byl doručen dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 953 053 na zajištění svozu a 
odstraňování komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek TKO a 
dalších služeb v odpadovém hospodářství obce mezi firmou Marius Pedersen a.s. Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920 a obcí Hřibojedy, Hřibojedy 60, 544 01 
Hřibojedy IĆ: 005 81 011. V tomto dodatku dochází ke zvýšení cen svozu a likvidace odpadu. 
Dodatek je platný od 1. 1. 2022. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 953 053 na zajištění svozu a 
odstraňování komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek TKO a 
dalších služeb v odpadovém hospodářství obce mezi firmou Marius Pedersen a.s. Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920 a obcí Hřibojedy, Hřibojedy 60, 544 01 
Hřibojedy IĆ: 005 81 011. 

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

11. Různé, došlá pošta, diskuze 

11.1. Žádost o dotaci  

Byla doručena žádost z Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o příspěvek 
na rok 2022 v částce 1000,00 Kč. Jedná se o příspěvek na nákup knih do výměnných 
souborů. Zároveň bylo sděleno, že příspěvek v roce 2021 byl použit výhradně na nákup 
knih pro naši knihovnu. Datovou schránkou bylo doručeno vyúčtování.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 1 000,00 Kč pro Městskou knihovnu s regionálními 
funkcemi v Trutnově na nákup knih do výměnných souborů. 

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

11.2. Výsadba liniové zeleně 

Byla dokončena dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2021 z Ministerstva životního 
prostředí. Jednalo se o projekt výsadby liniové zeleně v obci Hřibojedy na pozemcích p. č. 405 
v k. ú. Hvězda a na pozemku p. č. 1138 v k. ú. Hřibojedy. Dotace byla poskytnuta ve výši 248 
300 Kč. Předmětem je liniová výsadba ovocných dřevin (slivoň, Hrušeň, Višeň, Jabloň, třešeň) 
v počtu 50 ks na p. p. č. 405 v k. ú. Hvězda. a liniová výsadba ovocných dřevin (slivoň, Hrušeň, 
Višeň, Jabloň, třešeň) v počtu 50 ks a lípy malolisté v počtu 3 ks na p. p. č. 1138 v k. ú. 
Hřibojedy. 

Celkem bylo vysazeno 100 ks ovocných dřevin a 38 ks lípy malolisté Každý strom byl opatřen 
kotvením a pletivem zajišťující ochranu proti okusu. Výsadba byla ukončena ve stanoveném 
termínu do 15. 11. 2020.   
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Pracovníkem AOPK byla provedena kontrola a výsadba byla shledána v souladu s projektem. 
Na základě výše uvedeného byl sepsán dne 24. 11. 2021 protokol, který bude předán MŹP 
k proplacení dotace.  

11.3. Cena dřeva – paliva 

Bylo navrženo, aby se cena za palivové dříví od ledna 2022 zvedla na 650,00 Kč za m3 
z původní ceny 450,00 Kč za m3.  

Seznam zájemců o palivové dřevo dle seznamu do „stop stavu“ bude vykrytý za stávající cenu 
450,00 Kč. Dalším zájemcům se bude účtovat cena za palivové dřevo 650,00 Kč za m3.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny palivového dřeva od ledna 2022 na 650,00 Kč za 
m3. 

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

11.4. Dohoda o sdílení nákladů 

Předmětem této dohody je zajištění zimní údržby v obcích Libotov a Hřibojedy společnými 
prostředky a sjednání podílu na úhradě provozních nákladů vznikajících při této údržbě, 
prováděné pluhováním v lokalitách Libotov, Hřibojedy, Malé Hřibojedy a Hvězda. Veškeré 
náklady budou přepočteny na jednotku nákladů, kterou bude jedna hodina výkonu práce při 
vyhrnování sněhu. Cena jedné hodiny bude 750,00 Kč. Náklady v lokalitách Hřibojedy, Malé 
Hřibojedy a Hvězda budou účtovány k tíži obce Hřibojedy a náklady v lokalitách Libotov 
budou účtovány obci Libotov. Vyúčtování a rozúčtování nákladů bude provedeno po skončení 
zimní sezóny. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o sdílení nákladů s obcí Libotov a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem. 

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

 

11.5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IV-12-2023291/VB/01. 

Na podatelnu obce byla doručena Smlouvat ke zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby, posílení NN pro pozemek p. č. 1048. jedná se o distribuční soustavu. Stávající 
podpěrné body budou nahrazeny novými do stejného místa, venkovní vedení NN bude 
opětovně namontováno ve stávající trase. Na podpěrné body budou umístěny nové 
pojistkové skříně. Z podpěrného bodu č. 40 na pozemku 1060 bude z nové pojistkové skříně 
vedeno kabelové vedení NN, které bude ukončeno v novém pojistkovém pilíři SS200 na 
rozhraní pozemků p. č. 1048/2 a p. č. 1050. Nové uzemnění bude provedeno u podpěrných 
bodů a na pozemku p. č. 1053 v samostatném výkopu. 
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023291/VB/01 a pověřuje starostu k podpisu výše 
uvedené smlouvy. 

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

11.6. Informace Okresního soudu v Trutnově - požadavek na přísedícího 

Na podatelnu byla doručena písemnost, ve které se Okresní soud v Trutnově obrací 
s prosbou – oslovit občany naší obce, zda by neměli zájem vykonávat funkci soudního 
přísedícího z důvodu nízkých počtů soudních přísedících. 

Kandidáty navrhuje příslušné zastupitelstvo obce a poté si zastupitelstvo vyžádá 
k navrženému kandidátovi vyjádření od předsedy soudu. Podmínkou je bezúhonnost. 
Přísedící jsou voleni do funkce na období 4 let.  

Zastupitelstvo obce navrhuje do funkce soudního přísedícího pana Ing. Mgr. Miloše 
Dohnálka, LL.M., který s návrhem vyjádřil souhlas. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce navrhuje do funkce soudního přísedícího pana Ing. Mgr. Miloše Dohnálka, 
LL.M. a odešle žádost o vyjádření předsedy Okresního soudu v Trutnově. 

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

 

 

12. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 8. PROSINCE 2021 

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 paní Ilonu 
Čepelkovou a pana Jaroslava Voňku a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje rozpočet na rok 2022 jako 
schodkový kde na straně příjmů je 5 222 800,00 Kč a straně výdajů 6 542 960,00 Kč. 
Závazný ukazatelem jsou třídy. Případné přebytky budou použity v následujících letech 
na případné schodkové rozdíly. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce 
v roce 2021 a jejich proplacení na základě podaných žádostí pan Jan Kubinec, pan Vít 
Abraham, paní Lenka Jarkovská, pan Jaroslav Plšek, Petra Hlavatá, Hana Málková, 
Roman Vršecký, pan Rostislav Kysela, při splnění podmínek Pravidel č. P1/2017. 
(Doložení potřebné dokumentace) 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje přesunutí alokovaných finančních 
prostředků na realizaci DČOV z rozpočtového roku 2021 do rozpočtu 2022 pro pana 
Petra Jakla. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy čtyřmi hlasy schvaluje vyplacením finanční podpory 45 
000,00 Kč paní Vlastě Machačové a 45 000,00 Kč paní Iloně Čepelkové na výstavbu 
nové DČOV. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje pořadí nabídek výběrového řízení 
na dodavatele akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ dle 
stanoveného kritéria.   

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje vítěze výběrového řízení na 
dodavatele akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ a komisí 
předložené pořadí výběrového řízení. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a podepsání smlouvy na realizaci díla Rozšíření 
vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy s vítěznou firmou „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. V případě neposkytnutí 
součinnosti 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 –  a to v částce 57 698 546,29  Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavřením smlouvy na realizaci díla Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci 
Hřibojedy s další firmou v pořadí, a to s firmou VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 
12, 281 44 Zásmuky IČ: 270 85 201. V případě opakované nesoučinnosti k uzavření 
smlouvy pokračovat dle pořadí výsledku výběrového řízení do třetího místa 
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hodnocených účastníků výběrového řízení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k 
podpisu smlouvy o dílo." Závazně se ve smlouvě sjednává rozvazovací podmínka, kdy 
smlouva bude účinná pouze tehdy, kdy obec získá na výše uvedenou realizaci akce 
dotaci. 

10.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje OZV č. 2/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství.  

11.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

12.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o 
dílo uzavřené dne 14. 11. 2011 s firmou Farma Hvězda s.r.o., nám. 14 října 1307/2 150 
00 Praha 5 na údržbu travnatých ploch a komunikací na jeden rok, tj. do 31.12.2022, a 
dále se ve čl. IV doplňuje třetí odstavec: „celková cena díla dle této smlouvy v období 
12 měsíců nepřekročí částku 300 000,00 Kč dle čl. 3 Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro obec Hřibojedy č.  U16 (kategorie č. I). 

13.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 
953 053 na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu včetně separace a 
odvozu využitelných složek TKO a dalších služeb v odpadovém hospodářství obce mezi 
firmou Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920 
a obcí Hřibojedy, Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy IĆ: 005 81 011. 

14.   Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje příspěvek 1 000,00 Kč pro 
Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově na nákup knih do výměnných 
souborů. 

15.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje zvýšení ceny palivového dřeva od 
ledna 2022 na 650,00 Kč za m3. 

16.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje dohodu o sdílení nákladů s obcí 
Libotov a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

17.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2023291/VB/01 a 
pověřuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy. 

18.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy navrhuje do funkce soudního přísedícího 
pana Ing. Mgr. Miloše Dohnálka, LL.M. a odešle žádost o vyjádření předsedy Okresního 
soudu v Trutnově. 

 

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

 

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

 

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