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 ZÁPIS 3/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 9. ČERVNA 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 Vlasta Machačová, ověřovatelé zápisu pan Jaroslav Voňka a paní Ilona Čepelková. 

Návrh usnesení: 

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

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

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

• paní Dlouhá - 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. - splněno 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 31. 5. 2021 

• FIN 5/2021 

✓ Stav pokladní hotovosti                              52 513,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         2 112 335,33 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           644 917,19 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         129 139,92 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         744 344,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      4 288 636,21 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        4 075 117,93 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                                214 518,28 Kč 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2, 3, 4 rozpočtu 2021.  

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 
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5. Odpady 

Obec obdržela cenovou nabídku od firmy Marius Pedersen a.s., Průběžná …dne 7. 6. 2021 
Nabídka v porovnání se současným svozem vychází o cca 15 – 20 tisíc levněji. Svoz papíru 
v nádobách 120 l při četnosti svozu 13x za rok je 247,00 Kč /za rok a svoz plastů v nádobách 
120 l četnost 26x rok je 491,00 Kč / za rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 Podmínkou je zajištění barevných popelnic (modré na papír a žluté na plast) do každé 
domácnosti a zrušení velkých popelnic (na plast a papír 1100 l) na sběrných místech.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje doručenou nabídku na změnu systému svozu papíru a plastů. 
Termín změny systému svozu bude upřesněn po dohodě s firmou Marius Pedersen a.s. a 
v závislosti na dodání popelnic.  

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

Obalová společnost Eko-kom zaslala přehled vytříděných odpadů za rok 2020. Díky rozvoji a 
provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, 
včetně obalových naše obec přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.  

Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: 

• emise CO2 ekv. 16,231 tun 

• úspora energie 405 317 MJ 

Díky třídění jsme obdrželi finanční částku 57 273,00 Kč. 

6. Smlouva s Královéhradeckým krajem – dotace 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Oprava komunikace pro 
pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“ ve výš 547 850,00 Kč a na realizaci projektu „Třídíme 
odpady v obci Hřibojedy ve výši 55 150,00 Kč. Realizace obou projektů je stanovena na dobu 
od 1. 1. 202 do 30. 11. 2022 kdy musejí být uhrazeny veškeré výdaje projektu. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
v celkové výši 603 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

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

7. Výběrové řízení  - chodníky, poptávkové řízení – popelnice 

Na realizaci projektu Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy bude 
vyhlášeno výběrové řízení.  

• vyhlášení výběrového 25. 6. 2021 
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• ukončení výběrového řízení 21. 7. 2021 ve 12:00 hodin 

• otevírání obálek 21. 7. 2021 ve 12:01 hodin 

Komise pro otevírání obálek ve složení: 

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. 

• Renata Dlouhá 

• Ilona Čepelková 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na realizaci projektu Oprava 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy. 

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

 

Na realizaci projektu Třídíme odpady v obci Hřibojedy – pořízení barevných popelnic na papír 
a plast bude vyhlášeno poptávkové řízení. 

• Vyhlášení poptávkového řízení 25. 6. 2021 

• ukončení poptávkového řízení 21. 7. 2021 ve 12:00 hodin 

• vyhodnocení výběrového řízení 21. 7. 2021 ve 13:00 hodin 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje poptávkové řízení na realizaci projektu „Třídíme odpady v obci 

Hřibojedy -  zakoupení barevných  popelnic na plast a papír. 

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

 

8. Žádost ZŠ Dukelských bojovníků Dubenec o finanční dar  

Na podatelnu byla doručena žádost ředitelky Základní školy Dukelských bojovníků v Dubenci 
o finanční dar na zakoupení žíněnek, koloběžek a sportovních potřeb do tělocvičny. 

Základní školu v Dubenci navštěvuje v současné době 11 dětí z naší obce. 

Je navrženo přispět 5 000,00 Kč 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Základní škole Dukelských bojovníků v Dubenci ve 

výši 5 000,00 Kč.  

Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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9. Mikroregion Hustířanka 

První letošní jednání Mikroregionu Hustířanka se konalo 27. 5. 2021 v Lanžově. Schvaloval se 
rozpočet, závěrečný účet i účetní závěrka. Hovořilo se o dotacích z OPŽP, IROP, Národní dotaci 
NPŽP, aktuálních dotacích z Královehradeckého kraje. 

Dále předseda svazku představil návrh dalšího financování programu Gramis pro další roky 
po skončení projektu jeho hrazení z dotace. 

Paní Štěpánková z MAS Hradecký venkov představila projekt, které se týkají úspory energie a 
dají se využít v obcích. Podmínkou je akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP. MAS 
Hradecký venkov jako jediné MASce se podařilo předjednat se společností ENVIROS, s. r. o. 
zpracování „Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima pro skupinu obcí, které jsou 
členy MAS Hradecký venkov zdarma v rámci dotačního projektu. Nezbytnou součástí je, aby 
se Hradecký venkov přihlásil k tzv. Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. 
Zpracovaný akční plán SECAP musí schválit zastupitelstva všech zapojených obcí. Z připojení 
k Paktu neplynou pro obce žádné finanční závazky. Realizace této akce je červen 2021 – 
prosinec 2030.  

10. Vodovod obce 

V dubnu byl společností INSET s. r. o proveden inženýrskogeologický průzkum. Účelem 
průzkumu bylo ověření geologických poměrů a inženýrskogeologické zhodnocení zájmového 
území pro záměr výstavby vodojemu. Zájmové území se nachází přibližně 850 m severně od 
obce Hřibojedy na pozemku p. č. 1083 k. ú. Hřibojedy. 

Z průzkumu vychází, že okolí zájmové lokality tvoří převážně jemnozrnné zeminy. Dle České 
geologické služby nejsou v zájmovém území evidovány žádné svahové nestability. Rovněž 
povrchové projevy sesuvných aktivit v blízké oblasti nejsou v současnosti patrny. V rámci 
inženýrskogeologického průzkumu byly realizovány dva jádrové vrty. 

11. DČOV 

V současné době jsou již hotovy všechny projekty včetně stavebních povolení. Nyní je na 
zájemcích o DČOV, aby zrealizovali dílo dle dodaných projektů. Zájemci, kteří obdrželi 
vypracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení uhradí obci částku 
1000,00 Kč jako spoluúčast na PD dle schválených Pravidel č. P/1. 

12. Program péče o krajinu pro rok 2021 – dotace 

Je podána dotace na výsadbu liniové zeleně v obci. Jedná se o dvě lokality na Hvězdě.  

13. Napojení sjezdu p. č. 3776 k. ú. Dubenec na obecní cestu obce Hřibojedy p. č. 

Primární chyba v projektu v rámci pozemkových úprav v Dubenci, kdy projektant neřešil 
s vlastníkem pozemku napojení cesty. 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 
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14. Lesy 

V lesích se těží převážně kůrovcové dřevo a zároveň se provádí nová výsadba včetně 
oplocenek.  

15. Braunův Betlém 

Kastelán z Kuksu pan Libor Švec předal starostovi kontakt na doc. Mgr. Art. Jakuba Ďoubala, 

Ph.D.  z Fakulty restaurování. Studenti z výše uvedené fakulty budou v Betlémě pracovat ve 

dnech 7.-11.6. a 21.-25.6. 2021. Pan starosta kontaktoval doc. Mgr. Art. Jakuba Ďoubala, 

Ph.D. ohledně spolupráce při odborném zásahu na soše Garina, který je ve vlastnictví obce 

Hřibojedy. 

Dotaz směřoval jak k možné časové kapacitě studentů z Fakulty restaurování pro uvedený 
odborný zásah, tak k finančním nákladům obce a dalším podmínkám pro zajištění odborných 
prací (např. doprava z Kuksu do Braunova Betlému naším mikrobusem nebo jiná potřebná 
součinnost). 

V termínech 9. 6. 2021 – 11. 6. 2021 a 21. 6. – 25. 6.2021 poskytuje obec Hřibojedy dopravu 
studentům z Kuksu do Braunova Betléma a zpět. 

16. Plán údržby zeleně 

V pondělí 24. 5. 2021 místostarostka, pan Machač a pan Voňka projeli všechny zelené plochy, 
které by se měly sekat a které chceme zahrnout do Plánu údržby zeleně. Konstatovali, že ač 
je tráva vyšší, není nic tak akutního, co by se muselo posekat. Předpokládá se, že by se sekat 
kolem cest mohlo začít až ve druhé půlce června.  

Velká pochvala a uznání panu Černému, který traktůrkem projede vše, co jde. 

17. Různé, doručená pošta, diskuse 

17.1. Obecně závazná vyhláška o poplatku z pobytu 

Byla předložena OZV o poplatku z pobytu. V nové vyhlášce jsou reflektovány změny 
vycházející z novelizace zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu č. 4/2019 byla účinná od 1. ledna 2020. 
Nyní ji nahrazuje Obecně závazná vyhláška obce Hřibojedy č. 1/2021, o místním poplatku z 
pobytu (dále OZV 1/2021). Podle výše zmíněného novelizovaného zákona není nově 
předmětem poplatku pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a 
pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou 
zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její 
součástí. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o poplatku z pobytu č. 1/2021 a současně ruší OZV o 
poplatku z pobytu č. 4/2019 schválenou 16. 12. 2019. 
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Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

 

17.2. Ohlášení úprav na parcele p. č. 49 

Byla doručeno ohlášení úprav na pozemku č. 49 v k. ú. Hvězda majitelé zde chtějí postavit 
Jurtu, která bude sloužit jako místo k rekreaci v období od jara do podzimu.  

17.3. Paní Polnická Barbora si podala žádost o připojení na obecní vodovod. Byla s ní 
sepsána smlouva o odběru vody a v úterý 8. 6. 2021 byl namontován provozovatelem 
vodoměr. 

17.4. Byla doručena žádost „Linky bezpečí, z.s.“, která se zabývá pomoci dětem a 
mladým lidem o finanční příspěvek ve výši 2 000,00 Kč.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce navrhuje schválení finančního příspěvku ve výší 2 000,00 Kč 
společnosti „Linky bezpečí, z.s.“ 

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

 

17.5. Byla doručena žádost Farní charity Dvůr Králové nad Labem o finanční příspěvek 
na činnost bezplatné Občanské poradny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce navrhuje schválení finanční částky ve výši 1 000,00 Kč.  

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

 

17.6. Byla doručena nabídka z domova se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME z. ú. 
ze Svobody nad Úpou, kde byl provoz zahájen 1. 1. 2021 s možností umístění.  

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí 

17.7. Byl doručen návrh smlouvy od společnosti REMA, která zajišťuje plnění 
povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro zpětný odběr, zpracování a využit 
nebo odstranění odpadního elektrozařízení. 

Jednalo by se o bezplatné umístění nádoby na odběr baterii, akumulátorů a drobného 
elektrozařízení z domácností. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy od společnosti REMA, která zajišťuje 
plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro zpětný odběr, zpracování 
a využit nebo odstranění odpadního elektrozařízení. 

Pro: 7      Proti: 0    Zdržel se: 0   NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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18. Usnesení a závěr 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
 KONANÉHO DNE 9. ČERVNA 2021 
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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 Jaroslava 
Voňku a paní Ilonu Čepelkovou a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje doručenou nabídku na změnu 
systému svozu papíru a plastů. Termín změny systému svozu bude upřesněn po 
dohodě s firmou Marius Pedersen a.s. a v závislosti na dodání popelnic.  

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje v celkové výši 603 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
realizaci projektu Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje poptávkové řízení na realizaci 
projektu „Třídíme odpady v obci Hřibojedy -  zakoupení barevných  popelnic na plast a 
papír. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční dar Základní škole 

Dukelských bojovníků v Dubenci ve výši 5 000,00 Kč.  

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje OZV o poplatku z pobytu č. 1/2021 
a současně ruší OZV o poplatku z pobytu č. 4/2019 schválenou 16. 12. 2019. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje finanční příspěvek ve výší 2 000 
Kč společnosti „Linky bezpečí, z.s.“ 

10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční částku ve výši 1 000,00 Kč 
pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem na činnost bezplatné Občanské poradny. 

11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje návrh smlouvy od společnosti 
REMA, která zajišťuje plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro 
zpětný odběr, zpracování a využit nebo odstranění odpadního elektrozařízení. 

 

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

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

 

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


