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 ZÁPIS 1/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 6. LEDNA 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 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 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 byla na funkci zapisovatelky navržena 
paní Renata Dlouhá, ověřovatelé zápisu pan Josef Červený a pan Jaroslav Voňka. 

Návrh usnesení: 

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

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                 NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Nebyly zadány žádné úkoly. 

4. Hospodaření obce 

Dne 27. ledna 2021 bude provedeno pracovníky krajského úřadu závěrečný audit – kontrola 
hospodaření za rok 2020.  

Výkazy a celkové hospodaření obce za rok 2020 bude předloženo na příštím zasedání 
Zastupitelstva obce. 

5. Dotace 

5.1.  Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program z oblasti obnova venkova 2021. 
Ukončení výzvy je 20. 1. 2021 Z tohoto programu můžeme požádat o dotaci na 
projekty „Oprava komunikací pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“ a 
„Třídíme odpad v obci Hřibojedy“.  Výše dotace je do 50 %. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje podání žádosti z programu obnovy venkova na 
projekty - Opravu komunikací pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“  a „Třídíme odpad 
v obci Hřibojedy“.   

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

 

5.2. V prosinci 2020 bylo požádáno o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na projektovou dokumentaci akce „Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy“.  

Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec vydal Rozhodnutí č. 1200300059 o 
poskytnutí podpory formou dotace ve výši 1 014 403,50 Kč tj. 90 % z celkových    
uznatelných nákladů akce ve výši 1 127 115,00 Kč. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků. 

 

6. Různé, došlá pošta, diskuze 

6.1. Byla doručena nabídka jarního svozu nebezpečného odpadu od firmy Marius 
Pedersen a.s. 

Závaznou objednávku je potřeba odeslat do 28.1.2021 – zařídí paní Dlouhá 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 
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6.2. V září 2016 požádala obec Hřibojedy Lesy České republiky s. p. o možnost odkupu 
pozemku 1141 v k. ú. Hřibojedy. V prosinci 2020 byla doručena písemnost, zda žádost 
obce Hřibojedy nadále trvá, s tím, že by se Lesní správa Hořice pokusila požádat 
podnikové ředitelství o výjimku na schválení přímého prodeje obci Hřibojedy.   

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí.   

 

6.3. Na jednání Zastupitelstva obce dne 30.11. 2020 byly schváleny Nařízení obce č. 
1/2020, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Nařízení č. 2/2020, o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Nařízení č.  3/2020, kterým se ruší 
nařízení obce č. 04/2014 o provedení čísel popisných a evidenčních na území obce 
Hřibojedy, o označení místních částí a veřejných prostranstvích. Výše uvedené vyhlášky 
nabyly účinnosti dnem vyhlášení (3.12.2020) a byly následně zaslány Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje k posouzení. Krajský úřad Nařízení obce č. 1/2020, 2/2020 a 
3/2020 posoudil v souladu s ustanovením § 125 zákona o obcích a sdělil, že vydaná 
nařízení nemají zásadní právní vady a nejsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním 
předpisem. 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědom 

 

7. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 

 KONANÉHO DNE 6. LEDNA 2021 

 

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 pana Josefa 
Červeného a pana Jaroslava Voňku a zapisovatelku paní Renatu Dlouhou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje podání žádosti z programu obnovy 
venkova na projekty - Opravu komunikací pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“  
a „Třídíme odpad v obci Hřibojedy“.   

 

 

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

 

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

 

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


