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 ZÁPIS 2/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 17. BŘEZNA 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 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 byla na funkci zapisovatelky navržena 
paní Vlasta Machačová, ověřovatelé zápisu pan Libor Machač a paní Renata Dlouhá. 

Návrh 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 

Odeslat závaznou objednávku na svoz nebezpečného odpadu – paní Dlouhá – splněno 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 31. 12. 2020 

✓ FIN 12/2020  

✓ Stav pokladní hotovosti                              67 263,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         2 090 101,21 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)              292 940,40 Kč 

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           513 695,72 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         57 359,73 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.        799 904,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)     5 621 654,04 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům)      5 017 518,76 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                               604 135,28 Kč 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

4.2. Kontrola hospodaření 

Dne 27. 1. 2021 proběhla pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje závěrečná 
kontrola hospodaření obce (audit) s výsledkem bez výhrad. 

4.3. Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu 2021.  
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Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

5. Závěrečný účet, účetní závěrka 

Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 15. 2. 
2021 a je stále vyvěšen. ZO bylo seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2020 a s účetní 
závěrkou za rok 2020 

Účetní závěrka obsahovala:  

✓ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  
✓ inventarizační zprávu  
✓ výkazy FIN 12/2020 
✓ 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 2020, které je 
v částce - 776 666,55 Kč 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 2020 bez výhrad.  

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

6. Mikroregion Hustířanka 

Dne 23. 2. 2021 byl doručen návrh rozpočtu na rok 2021 Mikroregionu Hustířanka. 

Návrh hlasování 
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Zastupitelstvo obce schvaluje hlasovat na jednání Mikroregionu Hustířanka o vyrovnaném 
rozpočtu Mikroregionu. 

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

7. Odpady 

Svozová firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 190/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec 
Králové, IČ: 42194920, DIČ: CZ42194920 předložila dokument v souvislosti s platností nového 
zákona o odpadech (NZOD), kdy vznikají městům a obcím nové povinnosti při vybíraní a 
odvádění poplatků za komunální odpad. Jedná se o Dohodu o výběru poplatků a předávání 
dokladů včetně příloh (3 přílohy). 

Co je tedy nového v případě poplatků za komunální odpad: 

• Na komunální odpad se nyní hledí jako na využitelný nebo částečně využitelný 
odpad za který se na skládce hradí poplatek 800,00 Kč za tunu, 

• pokud obec uplatní nárok na zahrnutí komunálního odpadu do dílčího základu 
za ukládání komunálního odpadu bude poplatek činit 500,00 Kč za tunu až do 
výše limitu 200 kg za jednoho občana. Při překročení limitu (200 kg/občan) bude 
obec platit 800,00 Kč za tunu, 

• vzniká tím povinnost měst a obcí vybírat výše uvedený poplatek a odvádět ho 
skládce, kde se odpad ukládá včetně poskytování rozhodných informací. 

Návrh na hlasování 

Zastupitelstvo souhlasí s Dohodou o výběru poplatků a předávání dokladů. 

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

8. Vodovod 

Dne 17. 2. 2021 proběhlo jednání s provozovatelem vodovodu panem Richardem Trkanem 
ze společnosti Vodohospodářské služby RT s.r.o. Horní Lánov 61, IČ: 27 46 15 56, DIČ: CZ27 
46 15 56 ohledně rozpočtu provozu vodovodu na rok 2021.  Bylo dojednáno, že rozpočet 
provozu vodovodu zůstane ve stejné výši jako v roce 2020 tj. 288 000, 00 Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

9. DČOV 

Postup na projektových dokumentací k domovním čistírnám odpadních vod 

• téměř všechny projekty jsou již v procesu schvalování na vodoprávním úřadu ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

• poslední 3 projekty jsou dokončeny, dnes byly obcí Hřibojedy podepsany a budou do 
konce týdne podany, 
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• u třech odevzdaných projektů se čeká na doplnění projektu posudku na hydrogeologii 
vsaku (buď doplněno ve lhůtě nebo bude přerušeno). 

• Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

. 

 

10. Rozšíření vodovodní sítě 

Projektovým manažerem bylo potvrzeno „projekt – výběrové řízení beze změny“ a odesláno 

do Prahy k podpisu smlouvy o dotaci. Je to obvyklý administrativní krok před podpisem na 

ministerstvu, chrání tím před dodatečně schvalovanými změnami už v době čerpání, kde pak 

každou změnu musí schvalovat řídící výbor projektu.  

Geometrické zaměření sítě a objektů 

Je hotové geometrické zaměření budoucí sítě a budoucích objektů. 

Je hotový model vodovodu (simulační i pro projekční účely, součást ceny PD) a ve spolupráci 

s Ing. Gebrtovou mají dobrý přehled o stávajících funkcích. Od paní Gebrtové mají informaci 

o geodetickém zaměření vodovodu (pasport vodovou Hřibojedy a pasport vodovodu Libotov) 

vč. nejvyššího místa v Libotově Malý Libotov). 

Stav rozpracovanosti PD 

Projektová dokumentace je již rozpracovaná, a to jak v úrovni PD pro územní rozhodnutí + 

stavební povolení, tak již i s prvky pro následující prováděcí projekt tak, aby navržené 

technické řešení (obecné dle norem) bylo proveditelné dostupnými technologiemi na trhu a 

nebyly ohroženy termíny (jsou poměrně přísné) při dopracování technických detailů v 

prováděcím projektu, který je nutný pro výběrové řízení. 

Firma AQUION poptala možné dodavatel prefabrikovaných vodojemů a pak plechových. Našli 

dodavatele kruhových nádrží na vodu ze speciálního litého betonu (takový sud), který je 

odizolován, obezděn a zastřešen věžovou střechou, montážní vstupy jsou právě na horní 

desce vodojemu krytého střechou. Objekt vodojemu bude tvořit hlavní stavbu. Vedlejší 

stavba bude schodiště k přístupu do různých úrovní vodojemu včetně prostoru vstupů na 

vrchní desku vodojemu (kontrolní a čistící vstupy), schodiště bude současně přístupem na 

horní část schodiště s technologiemi pro dálkový přenos dat, rozvaděče, osvětlení, záložního 

zdroje, zabezpečení vodojemu četně kamerového systému s dálkovým přenosem dat  a 

apod., pod střešní částí s technologiemi je navržena plošina (podesta) s možností přístupu 

veřejnosti a využití jako vyhlídková plošina. 
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Projekt a plán organizace výstavba bude připraven ve dvou fázích, v první fázi výstavba ATS 

pod obecním úřadem v Hřibojedech a ATS s úpravnou vody v Hřibojedech pod rybníkem. V 

druhé fázi by byla výstavba dvou nových větví od ukončení vodovodu u Peterových, první 

východním směrem k lokalitě u parkoviště Braunova Betlému, druhá větev severozápadním 

směrem  k Hřibojedskému vrchu a vodojem. 

Záložní zdroj vody v Hřibojedech pod rybníkem – čerpací zkouška a rozbory vody 

Pan Mgr. Vojtěch Dobiáš, hydrogeolog, dokončil dvoutýdenní čerpací zkoušku stávajícího vrtu 

HG-1, kde se projektant dozví víc o kapacitě vrtu a kvalitě vody a bude moci navrhnout 

úpravnu, zatím postupuje podle archivních údajů od paní Gebrtové. 

č.p. 4; st.p.č.14/1  

č.p. 5; st. p.č. 13/1 

č.p. 67; č. 1120,  

č.p.1; p.č. 91 a p.p.č. 87,  

č.p. 15, st. p.č. 23,  

č.p. 13, st. p.č. 9/1,  

Zkouška vody z vrtu pod rybníkem byla ukončena. Mgr. Vojtěch Dobiáš (hydrogeolog), vytáhl 

a odpojil čerpadlo, ve studních ještě sondy nechal, aby bylo vidět, jak se budou chovat po 

čerpání. Obecně se hladina snížila asi o půl metru. Při několikadenním odběru 0,8/0,9 

litrů/sekundu došlo ke snížení cca půl metru. To by bylo okolo 50 litrů za minutu a 72 m3 za 

den/24 hodin. Pak nastavil druhý týden několikadenní odběr 0,6/0,7 litrů/sekundu, hladiny 

zůstaly stále na stejné úrovni. To by bylo okolo 40 litrů za minutu a 57 m3 za den/24 hodin. 

Při normovaném odběru 120 listrů na osobu pro cca 450 obyvatel. Ještě počká, jak se bude 

chovat hladina po odpojení čerpadla.  

Pan Ing. Macek vzal na konci každého týdne vzorek vody. Výsledky radiologie - celková 

objemová aktivita alfa, nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,2 Bq/l, celková objemová hodnota 

beta nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,5 Bq/l a objemová aktivita radonu nepřevyšuje 

referenční úroveň 100 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Podmínky ukončení realizace projektu 

V rámci diskuze byly starostou obce opětovně vysvětleny podmínky ukončení realizace 

projektu této dotace na vypracování projektové dokumentace (výzvy 3/2020): 
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• ukončená fáze přípravy projektů v rozsahu stavební dokumentace pro provedení 

stavby včetně rozpočtu (podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), 

• vydané pravomocné stavební povolení za účelem úspěšného podání žádosti o podporu 

(žádost o podporu bude zveřejněna MŽP až v červnu 2021, původní termín byl odhadován v 

březnu 2021), 

• ukončené výběrové řízení na dodavatele stavby a uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

stavby, 

vše do 31. 01 2022 a musí být splněné všechny současně. 

Před rozhodnutím o využití dotačního programu byla Výzva byla rozeslána všem zastupitelům 

po jejím zveřejnění 24. 8. 2020 (11:52) a před jednáním zastupitelstva 4. 9. 2020 (8:06) s 

podmínkami (závaznými indikátory), tj. před jejím schvalováním v zastupitelstvu (schválení 

záměru účasti na dotaci, výběrového řízení a výsledku VŘ a SoD). Dne 6. 1. 2021 (17:03) bylo 

zastupitelům emailem zasláno pro jednání ZO doručené rozhodnutí MŽP s podmínkami (již 

uvedené ve Výzvě 03/2020) a samostatný 5stránkový dokument „Rozšíření vodovodní 

infrastruktury v obci Hřibojedy“ s uvedeným rozsahem prací při zpracování PD, popisy 

objektů, harmonogramem termínů, podmínky splnění programu dotace a podmínky i částky 

plateb. 

„Plnění zvolených indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné. V případě 

neplnění těchto indikátorů v takovém rozsahu, aby bylo možné neprodleně po podání žádosti 

a vydání RoPD z OPŽP 2021–2027 zahájit realizaci stavby a její financování, dojde k odnětí 

podpory.“ 

název indikátoru       jednotka   závaznost indikátoru 

1. Stavební dokumentace pro provedení stavby  ks   ANO 

2. Pravomocné stavební povolení    ks   ANO 

3. Uzavřená smlouva o dílo     ks   ANO 

Viz. Výzva MŽP 03/2020, článek 11. Sledované indikátory (str.10) 

Při stanovení předpokládaných investičních nákladů na realizaci rozšíření vodovodní sítě byly 

použity při výpočtu cen databáze oceňovacích podkladů a tzv. směrných cen stavebních prací 

Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. (používá i státní správa), kde je cena 31,5 mil. Kč bez DPH a 

z toho max. strop na dotaci pro zpracování projektové dokumentace jsou 4 %, tj. 1,041 mil. 

Kč, resp. 1,26 mil. Kč pro neplátce DPH jako je naše obec. Vysoutěžená cena na zpracování 
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PD rozšíření vodovodní sítě byla 1 127 115,00 Kč (odpovídá ceně realizace 28,18 mil. Kč) a 

dotace ve výši 90 % pak 1 014 403,50 Kč. Při jednání s firmou PROIS byla zpracovaná 

odhadovaná cena cca 24 mil. – 26 mil. Kč, s firmou AQUION odhad do 28 mil. Kč, dle tabulek 

(2 nadzemní objekty ATS, 1 úpravna vody, 1 vodojem, délka obou větví, telemetrie a přenosy, 

...) ÚRS 31,5 mil. Předpokládané náklady by měly být do 30 mil. Kč (záleží na VŘ). 

K datu jednání zastupitelstva však ještě není schválen Operační program Životní prostředí 

pro období 2021–2027, dle kterého je obec povinna zajistit podání žádosti o podporu na 

realizaci projektovaného projektu. Nejsou vyhlášeny výzvy, není určena výše podpory a ani 

podmínky poskytnutí této podpory.  

Smlouva o dotaci 

Státní fond životního prostředí ČR dne 17. 3. 2021 oznámil obci Hřibojedy, že na projektu „PP 

Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ s registračním číslem „1200300059“ 

Vám byla předána k podpisu smlouva s čj. "SFZP 046568/2021". 

Protože je příjemcem podpory obec (kraj, hl. m. Praha), je nutné doložit současně s odesláním 

podepsané smlouvy dokument prokazující dodržení povinností daných Zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích (Zákonem č. 129/2000, o krajích a Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze), prostřednictvím Nástěnky projektu v AIS SFŽP ČR, tj. usnesení obce o schválení 

podpisu smlouvy. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky, která se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního 
prostředí č. 1200300059 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ze dne 21. 12. 2020 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o 
poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. 

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

11. Program péče o krajinu pro rok 2021 

V letošní roce byla opět vyhlášena výzva - program OOOPK pro výsadbu stromů a liniových 
výsadeb v extravilánu. Jedná se o dotaci, na projekt s uznatelností 100 % nákladů. 
Jednoduché výběrové/poptávkové řízení. Výše dotace je max 250 tis. Kč 

Výzva je součástí Programu péče o krajinu pro rok 2021 a podprogramu pro zlepšování 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Číslo Výzvy 1/2021 a termín podání 
od 26. 2. 2021 – 29. 3. 2021. 
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Bylo navrženo požádat o dotaci na výsadbu liniové zeleně na Hvězdě na p. č. 405 v k. ú. 
Hvězda. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu pro rok 2021 a 
podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Číslo 
Výzvy 1/2021 a termín podání od 26. 2. 2021 – 29. 3. 2021. 

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

12. OOP – stanovení ochranných pásem letiště Dvůr Králové n/L a omezení pro výstavbu 

v OP 

Jde o upřesnění vymezených ploch týkající se i obce Hřibojedy. Vše bylo upraveno 
prostřednictvím OOP (opatření obecném povahy).  

OP (ochranné pásmo) s výškovým omezením staveb: 

• OP vnitřní vodorovné plochy (od poldu v Hřibojedech k panelce vše severně, celé území 
je nad výškové omezení 323 m n.m.), 

• OP kuželové plochy (cca od Burešových severně - směrem k Žirči, celé území je nad 
výškové omezení 323 m n.m.). 

 V těchto obou ochranných pásmech týkajících se obce Hřibojedy - kuželové plochy a vnější 
vodorovné plochy (tj. v ochranném pásmu s výškovým omezením 323 m n.m. resp. 360 m 
n.m.) není dovoleno zřizovat takové stavby nebo zařízení, nebo vysazovat porosty a 
umísťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překážkovými rovinami 
ochranných pásem. 

Je zde ale výjimka, že mohou být narušeny stavbami (objekty), i když nejsou stíněny stávající 
stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma již narušujícím, avšak pouze za 
předpokladu, že ÚCL na základě letecko-provozního posouzení shledá, že překážka neomezí 
nebo neohrozí letový provoz. Takováto překážka musí být označena překážkovým značením 
dle požadavků leteckého předpisu L14. Protože např. kóta na Hřibojedském vrchu je 425 m 
n. m., musí mít nové stavby, které nejsou stíněné jinou stavbou nebo porostem (např. les), 
mít posouzení ÚCL a teoreticky může být nařízeno označení (noční osvětlení) překážky. 

Bere předložené informace na vědomí. 

 

13. Komunikace Litíč – Hřibojedy 

Na komunikaci se po zimním období objevily výmoly. Části komunikace jsou na hraně (za 
hranou) životnosti. 

Návrh opravy - externí firma nebo vlastními prostředky obce. 
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14. Komunikace – polní cesty 

Oprava krajnic/příkopů na cestách HC2 a VC23, poškozených vymíláním svahů a dna příkopů 
z důvodu příliš velkého spádu hran příkopů. Částečně opraveno, zbývá část VC23.  

15. COVID 19 

Dne 15. 2. 2021 bylo občanům 15+ doručeno 5 ks roušek a občanům 60+ navíc každému 2 
respirátory. Další rozvoz se konal o týden později pro občany 60+ a to 5 roušek + dva 
respirátory. 

Dne 23. 2. 2021 přijel mobilní tým AČR testovat zdarma občany obce antigenními testy. Bylo 
provedeno 15 z nich 2 byli pozitivní. Další testování bylo prováděno v sobotu 13. 3. 2021, 
celkem 13 testů. Všechny negativní. 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

16. Dotace 

 V lednu jsme podali žádosti o dvě dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje 
z oblasti Obnova venkova 2021 na projekty „Oprava komunikací pro pěší podél komunikací 
v obci Hřibojedy“ a „Třídíme odpad v obci Hřibojedy“.  Výše dotace je do 50 %. 

Na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 22. 3. 2021 ze 76 bodů programů nebyl 
program POV zařazen. 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

17. Lesy - stav lesů jaro 2021 

Dne 10. 3. 2021 revírník z Lesů ČR, technik, odborný lesní hospodář Mirek Vrabec a starosta 
obce Miloš Dohnálek provedli zaměření pozemku p. č. 1041 v k. ú. Hřibojedy ohledně žádosti 
obce Hřibojedy o odkoupení výše uvedeného pozemku. 

V lesích se nadále těží hlavně kůrovcové dřevo. Na novou výsadbu byla objednána sadba 
2 200 ks prostokořených sazenic dubu. Po vysázení sazenic bude prostor opatřen oplocenkou, 
aby nedošlo k jejich poničení zvěří. 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

18. Různé, došlá pošta, diskuze 

18.1. Sčítání lidu, domů a bytů 

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budou občané moci 
sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.sčítání.cz nebo 
v mobilní aplikaci.  

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného 
formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem online od 27. 3. do 9. 
4., webu www.sčítání.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst zle nejen 
sebe, ale také celou rodinu. 
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Pokud se občané nesečtou online, musí od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář.  Ten 
získají spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. 
Vyplněný formulář v obálce odevzdají na poště nebo vhodí do poštovní schránky.    

Sčítání je povinné, obec před sčítáním doručí do schránek informace včetně možnosti 
elektronického vyplnění pro starší občany nebo bez připojení k internetu na obecním úřadě, 
vždy jen v dohodnutém čase (cca 20 – 30 minut doba na vyplnění).  

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

18.2. 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 podal pan Dohnálek 
žádost o příspěvek. Doložil potřebné dokumenty včetně kolaudačního souhlasu. Tímto splnil 
podmínky pro získání finanční podpory pro výstavbu či rekonstrukci DČOV. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 000,00 Kč panu Miloši 
Dohnálkovi na modernizaci DČOV. 

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

18.3. Změna smlouvy o dílo - účetní obce 

Zastupitelstvu byla předložena smlouva o dílo ke zpracování účetnictví obec (příloha) 
Dagmarou Míkovou, bytem Velký Vřešťov 166, IČO: 046 91 776. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo ke zpracování účetnictví obce (příloha) s 
Dagmarou Míkovou, bytem Velký Vřešťov 166, IČO: 046 91 776. 

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

19. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
 KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 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 pana Libora 
Machače a paní Renatu Dlouhou a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.  

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 
2020, který je v částce - 776 666,55 Kč a dále souhlasí s jeho převodem na účet 432. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez 

výhrad.  

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje hlasovat na jednání Mikroregionu 
Hustířanka o vyrovnaném rozpočtu Mikroregionu. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy souhlasí s Dohodou o výběru poplatků a 
předávání dokladů. 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky, která se uzavírá na základě 
Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1200300059 o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 21. 12. 2020 a Směrnice 
Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního 
programu Životní prostředí. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 
péče o krajinu pro rok 2021 a podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a 
krajinného prostředí (PPK B). Číslo Výzvy 1/2021 a termín podání od 26. 2. 2021 – 29. 
3. 2021. 

10.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 
000,00 Kč panu Miloši Dohnálkovi na modernizaci DČOV. 

11.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje smlouvu o dílo ke zpracování 
účetnictví obce (příloha) s Dagmarou Míkovou, bytem Velký Vřešťov 166, IČO: 046 91 
776. 

 



13 

 

 

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

 

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

 

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


