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 ZÁPIS 4/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 21. ČERVENCE 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 5 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. 

Omluveni: pan Libor Machač a pan Josef Červený 

Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy 
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9. Mikroregion Hustířanka ......................................................................................... 6 

10. Dostavba vodovodu v obci ..................................................................................... 6 
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Návrh usnesení: 

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

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



2 

 

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 Renata Dlouhá. 

Návrh usnesení: 

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

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

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

• Nebyly zadány žádné úkoly. 

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                         2 810 519,71 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           492 842,70 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         115 584,29 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         733 232,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      3 614 321,63 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        2 857 122,12 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                                757 199,51 Kč 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5 rozpočtu 2021.  

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 

5. Dotace Královéhradeckého kraje 

V lednu 2021 obec podala žádost o dotaci v rámci dotačního programu „Program obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje“ (dále jako POV). Žádost o dotaci se týkala dvou účelů 
(podprogramů), a to účelu č. 1 „Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura“ 
a dále účelu č. 4 „Nakládání s odpady“. Prvním projektem předloženým v žádosti POV se týkal 
rekonstrukce chodníků v obci Hřibojedy, které obec Hřibojedy převzala od 
Královéhradeckého kraje (darovací smlouva o převodu vlastnictví pozemků s chodníky v obci 
Hřibojedy z dubna 2019). K projektu je zpracována projektová dokumentace a projekt nese 
název „Oprava havarijního stavu komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“. 
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S ohledem na rozpočtové náklady ve výši 1 686 341,10 Kč požádala obec Hřibojedy o dotaci 
ve výši 843 000,00 Kč při vlastním spolufinancování z rozpočtu obce ve výši 843 341,10 Kč. 

Druhým projektem žádosti POV bylo pořízení popelnic pro třídění a svoz dvou druhů odpadu 
– plastů a papíru, který dnes probíhá na sběrných místech v Hřibojedech (pod rybníkem a u 
budovy Obecního úřadu Hřibojedy), v Malých Hřibojedech a na Hvězdě. Rozpočtové náklady 
tohoto projektu měly byly odhadovány ve výši 170 000,00 Kč a obec Hřibojedy požádala o 
dotaci ve výši 85 000,00 Kč při stejném spolufinancování obcí, tj. částkou 85 000,00 Kč. 

V obou podaných žádostech obec Hřibojedy uspěla a na oba projekty tak budou podpořeny 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje dotací ve výši 603 000,00 Kč, a to na opravy chodníků 
částkou ve výši poskytnuté dotace 547 850,00 Kč a pro třídění odpadů ve výše poskytnuté 
dotace 55 150,00 Kč. 

S podanou a schválenou krajskou dotací souvisí i termín realizace obou projektů, který je 
nastavený do listopadu 2022. Dále byla podána žádost o tzv. individuální dotaci na projekt 
„Oprava havarijního stavu komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“, který 
měl zohlednit převzetí chodníků, které jsou dnes v majetku obce Hřibojedy a naše obec je 
převzala v tomto stavu od Královéhradeckého kraje před 2 lety. Dotace byla také schválená a 
do rozpočtu obce přinese na spolufinancování opravy chodníků částku 200 tis. Kč.  

Na projekt „Oprava havarijního stavu komunikace pro pěší podél komunikací v obci 
Hřibojedy“, tedy rekonstrukci chodníků v naší obci, získala obec Hřibojedy od 
Královéhradeckého kraje dotace v celkové výši 747 850,00 Kč (POV a tzv. individuální dotaci).  

6. Rekonstrukce chodníků 

Příprava projektu a jeho budoucí realizace započala v roce 2018 zaměřením a přípravou 
dokumentace k přechodu vlastnictví pozemků z Královéhradeckého kraje na obec Hřibojedy. 
V dubnu 2019 chodníky s pozemky přešly do vlastnictví obce Hřibojedy na základě darovací 
smlouvy mezi obcí Hřibojedy (schválené Zastupitelstvem obce Hřibojedy) a 
Královéhradeckým krajem (schválené Radou kraje a Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje). 

Následným výběrovým řízením byl vybrán projektant ke zpracování studie, prováděcího 
projektu, technických zpráv, výkresů a rozpočtu, společnost INGPLAN s.r.o., 552 24 Velká 
Jesenice 1, IČ: 632 17 031, která má také ateliér v Jaroměři na ulici Husova 112. 

Tato prováděcí dokumentace byla projednána na odboru územního plánování a výstavby a 
odboru dopravy MÚ ve Dvoře Králové nad Labem se stanoviskem, že oprava chodníků se 
stávající se z výměny dlaždic za zámkovou dlažbu včetně bezpečnostních prvků pro nevidomé, 
výměna obrubníků, oprava nájezdů a lokální oprava štěrkového podloží nevyžaduje stavební 
řízení ani ohlášení. Chodníky budou mít novou betonovou zámkovou dlažbou, nové silničními 
nebo zahradní obrubníky a po dokončení budou chodníky splňovat požadavky 
bezbariérového uspořádání, kdy signální a varovné pásy bude tvořit červená zámková dlažba 
s výraznými reliéfními výstupky. Při rekonstrukci a opravě podloží nedojde ke změně 
směrového nebo výškového řešení a ani ke změně jeho šíře. 
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Vzhledem k tomu, že stávající chodníky jsou v nevyhovujícím stavu z důvodu dlouhodobé 
zanedbání údržby a uživatelé leckdy volí chůzi po přilehlé silnici, považuje obec Hřibojedy 
projekt jako prioritu obce číslo jedna (naléhavost řešení) a jsou již v rozpočtu obce alokovány 
finanční zdroje na spoluúčast financování. 

Výběrové řízení, které bylo vyhlášeno dne 28. 6. 2021 na akci „Oprava komunikace pro pěší 
podél komunikací v obci Hřibojedy“ bylo Rozhodnutím starosty dne 8.7. 2021 zrušeno. Na 
základě emailového dotazu ze dne 2. 7. 2021 o vysvětlení neshody v projektové dokumentaci 
od zástupce společnosti M-silnice a.s., oblastní závod Sever, Hradecká 415, 506 33 Jičín a 
nemožnosti splnění lhůty zpracovatele projektové dokumentace k odpovědění otázky 
k zadávacímu řízení.  Z důvodu čerpání dovolených do 16. 7. 2021 zpracovatel projektové 
dokumentace spol. INGPLAN s.r.o. nemohl odpovědět. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím starosty o zrušení výběrového řízení.  

Obec Hřibojedy vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele projektu Oprava komunikace pro 
pěší podél komunikací v obci Hřibojedy. 

• vyhlášení výběrového řízení 26. 7. 2021 

• ukončení výběrového řízení 25. 8. 2021 ve 12:00 hodin 

• otevírání obálek 25. 8. 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 schvaluje vyhlášení výběrového řízení na realizaci projektu Oprava 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy v termínu od 26. 7. 2021 do 25. 8. 
2021 do 12:00 hodin.  

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

7. Popelnice – změna systému svozu tříděného odpadu 

Na základě získané dotace z Královéhradeckého kraje a nové nabídky od společnosti Marius 
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové pro naši obec, která prostřednictvím 
provozovny v Rychnovku u Jaroměře zajišťuje svoz komunálního netříděného i tříděného 
odpadu v našem regionu, tedy i z naší obce. 

Cílem změny je umožnit třídění i ukládání papíru a plastu v každé domácnost bez ohledu na 
její využití k trvalému nebo rekreačnímu pobytu. Obec vychází z pozitivních zkušeností jiných 
obcí, kde při pečlivém třídění odpadů dochází k nižším nákladům na svoz z obcí.  

Dnes proběhlo vyhodnocení poptávkového řízení na nákup modrých (na papír) a žlutých (na 
plast) popelnic (120 l) do každé domácnosti. Rozhodujícím kritériem byla cena. 
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Dnes ve 12:00 hodin se sešla hodnotící komise ve složení pan Mgr. Ing. Miloš Dohnálek LL.M. 
– starosta obce, paní Renata Dlouhá – zastupitelka a paní Ilona Čepelková – zastupitelka. 

Do poptávkového řízení se přihlásily dvě firmy: 

• MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem s nabídkovou cenou 
98 000,00 Kč bez DPH. 

• ELKOPLAST CZ, Štefánikova 2664, 760 01 Zlín s nabídkovou cenou 113 000,00 Kč bez 
DPH. 

Jediným kritériem poptávkového řízení byla nejnižší cena. Komise doporučuje firmu s nejnižší 
nabídkovou cenou, a to firmu MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad 
Labem s nabídkovou cenou 98 000,00 Kč bez DPH. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 
1228, 413 01 Roudnice nad Labem jako dodavatele popelnic (modrých a žlutých) o objemu 
120 litrů na tříděný odpad. 

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

 

8. Výsadba nelesní zeleně v k. ú. Hvězda 

Obec Hřibojedy v letošním roce podala opět žádost o dotaci, která je ve výši 100 % 

uznatelných nákladů na základě projektů dvou lokalit schválených Zastupitelstvem obce a 

vypracovaného starostou obce Milošem Dohnálkem. Začátkem července přišlo Rozhodnutí č. 

HK 033/21 o Poskytnutí dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2021- Podprogram 

pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí, kterou vydává Ministerstvo 

životního prostředí. Jedné se o poskytnutí dotace 100 % celého rozpočtu ve výši 248 300,00 

Kč. Nová výsadba se bude týkat pozemků na Hvězdě (od Voňků směrem k Nouzovské cestě) 

na pozemku p. č. 406 k.ú. Hvězda, kde prochází náš lokální biokoridor a výsadbou bude 

doplněný o 50 kusů tradičních nebo krajových odrůd ovocných stromků - jabloní, višní, třešní, 

hrušeň a slivoní, vše jako rozvětvené polokmeny. Druhá výsadba se týká pozemku p. č. 501 v 

k. ú. Hvězda, kde od silnice z Hvězdy do obce Dubenec podél asfaltové cesty k Panence Marii 

bude provedena liniová výsadba 38 ks lípy malolisté, někdy nazývané srdčité (Tilia cordata), 

o výšce přes 2 m s obvodem kmínku 8 - 10 cm a úseku od Panenky Marie k oplocení domku 

pana Kleina, kde bude oboustranně vysázeno 50 ks ovocných tradičních stromků – jabloní, 

višní, třešní, hrušeň a slivoní, vše jako rozvětvené polokmeny. 

Bylo vyhlášeno poptávkové řízení a byly osloveny tři firmy (na poskytovatele výsadby a dodání 

sazenic stromků). Dnes ve 13:00 hodin se sešla hodnotící komise ve složení pan Mgr. Ing. 
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Miloš Dohnálek LL.M. – starosta obce, paní Renata Dlouhá – zastupitelka a paní Ilona 

Čepelková – zastupitelka. 

Do poptávkového řízení se přihlásila Ing. Petra Syrovátková, Dis, Zahrady Dvůr Králové, 

Libušina 2771. 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 038 39 010 s cenovou nabídkou 248 

300,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku a uzavření smlouvy s Ing. Petrou Syrovátkovou,  
Zahrady Dvůr Králové Libušina 2771, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 038 39 010 
k realizaci výsadby zeleně programu péče o krajinu v roce 2021. 

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

9. Mikroregion Hustířanka 

 Jednání Mikroregionu Hustířanka se konalo 1. 7. 2021 v Hořenicích. Jedním z bodů jednání 
bylo představení mobilní verze aplikace mapového programu Gramis. V této aplikaci je 
možné pomocí mobilního telefonu vytvořit různé pasporty např. cest, sloupů veřejného 
osvětlení atd. 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.  

10. Dostavba vodovodu v obci 

Realizace vodovodu je připravovaná jako dvoufázová a v současné době je ve stádiu 
odevzdání projektové dokumentace projektantem Ing. Lubomírem Mackem, CSc., MBA 
(autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0005423) společnosti Aquion, 
s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, pro sloučené územní řízení a stavební povolení. 

 

Výsledek hydrogeologického posudku náhradního zdroje vody vodovodu Hřibojedy (obecní 
vrt pod rybníkem hl. 30 m) je příznivý. Při zkoušce bylo za 14 dnů odebráno 739,6 m3 vody, 
kdy došlo k mírnému poklesu hladin (nikoliv ale úplnému úbytku vody ve studních) v okruhu 
měřených 150 m.  

Výstavba nové AT-stanice Hřibojedy na louce pod obecním úřadem, jelikož stávající ATS je 
nevyhovující. Dalším krokem je výstavba nové úpravny vody a tlakové stanice u trafostanice 
pod rybníkem v Hřibojedech. Bude tím vyřešen i stávající problém s hraničně nízkým tlakem 
ve výše položených objektech a čerpání vody ze zdroje do vodojemu. 

Druhou fází realizace bude výstavba vodojemu s anténní věží a prodloužení řadu. Výstavba 
nadzemního vodojemu, významně přispěje k větší zabezpečenosti dodávky vody pro obce 
Hřibojedy, Litíč a Libotov. Dodávka vody pro obce Hřibojedy, Litíč a Libotov je zcela závislá na 
dodávce elektrické energie (systém posilovacích čerpacích stanic) a nemá žádnou akumulaci. 
Vzhledem k častým výpadkům dodávky elektrické energie a s tím spojeným omezením nebo 
přerušením dodávky pitné vody do domácností v některých obcích nebo v celé lokalitě. 
Objem nadzemní nádrže bude 120 m3. 
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V současné době naše obec Hřibojedy čerpá dotační program z výzvy NPŽP 3/2020 na 
vyhotovení projektové dokumentace „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy" 
dle rozhodnutí č. 1200300059 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ze dne 12.12.2020. Mimo závazné indikátory vázané k termínu 31.01.2022 
(stavební dokumentace pro provedení stavby, pravomocné stavební povolení, uzavřená 
smlouva o dílo) je jednou z povinností obce podání žádosti v rámci první vyhlášené výzvy 
OPŽP 2021-2027. 

Dne 14. 7. 2021 podal starosta obce dotaz na Státní fond životního prostředí ČR ohledně 
vyhlášení dotací. Tento program měl být původně vyhlášen v březnu 2021 (informace z 
prosince 2020), z důvodu COVID-19 byl termín vyhlášení posunutý na červen 2021 (informace 
z března 2021) a nyní v červenci je na  webových stránkách Programové období 2021–2027 – 
Operační program Životní prostředí (www.opzp.cz/opzp-2021-2027/) je uveden text: 
„…Program je v současnosti ve fázi příprav….“. Webové stránky proto raději kontrolujeme 2-
3 krát týdně. 

Dne 14. 7. 2021 byla na podatelnu obecního úřadu Hřibojedy doručena odpověď od 
projektového manažera Státní fond životního prostředí ČR Daniela Molnára. - Dobrý den, 
časový výhled spuštění následné výzvy OPŽP je na podzim, případně na přelomu roku. 

Byl sepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Aquion s.r.o., Osadní 12a/324, 170 00 
Praha 7. Jako odůvodnění je uvedeno: Po zahájení projekčních prací na projektu nadzemního 
vodojemu Hřibojedy kde je nádrž umístěna v úrovni druhého a třetího patra podlaží, 2x60m3, 
zhotovitel PD zjistil, že území, na kterém se vodojem nachází, patří k aktivní seizmické oblasti 
s referenčním špičkovým zrychlením cca 0,49m/s-2. Tato informace nebyla obsažena 
v podkladech pro výběr zhotovitele a nebyla zadavateli známa. Informace vyplynula až 
z provedených průzkumů po zahájení projekčních prací. Uvedená skutečnost se tak stala 
objektivní překážkou na straně objednatele, která zapříčinila změnu termínu plnění 
předmětu díla dle uzavřené Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Aquion s.r.o., Osadní 
12a/324, 170 00 Praha 7 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 

Na obec byl doručen návrh smlouvy od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín – Podmokly, IČ: 247 29 035, k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, ohledně nového 
připojení odběrného elektrického zařízení na parcele p. č.  1083 (vodojem). 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0    NÁVRH BYL SCHVÁLEN  
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11. Různé, došlá pošta, připomínky občanů, diskuze 

11.1. Dne 28. 7. 2021 se uskuteční v Praze schůzka s ministrem kultury panem 
Lubomírem Zaorálkem ohledně sochy J. Garinuse, která je v majetku obce Hřibojedy. 

11.2. Firma Marius Pedersen a.s. zaslala nabídku „podzimního“ mobilního svozu 
nebezpečných odpadů a použitých elektrozařízení, který se uskuteční v měsících září 
až listopad roku 2021.  

11.3. V září 2016 jsme požádali Lesy ČR o možný odprodej jejich majetku, který se 
nachází na území naší obce a to pozemek p. č. 1141 v k. ú. Hřibojedy. V červnu 2021 
byl na portálu veřejné zprávy vyhlášen odprodej výše uvedeného pozemku za částku 
12 000,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku p. č.  1141 v k. ú Hřibojedy za cenu 12 000,- Kč 
od Lesů ČR. 

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

11.4. Obchodní zástupkyně firmy Marius Pedersen a.s. zaslala požadavek k prořezání 
zeleně na trase od Dubence od čp. 31 po most, kde se cesta napojuje na Malé 
Hřibojedy (cca 2-3 km). Popelářské auto, které odváží odpady nemůže tímto úsekem 
bezpečně projet. 

Zastupitelé (Jaroslav Voňka a Libor Machač) provedli prořezání cesty na Hvězdě, aby 
mohl bez problémů projíždět hlavně popelářský vůz svážející popelnice. Pan Jaroslav 
Voňka navrhl, aby byla zakoupena teleskopická motorová pila Stihl HT 56 C-E 
k prořezávání větví. Dosah ze země cca 3,5 metru a cena se pohybuje kolem 12 tisíc 
(servis i prodej p. Valtera Dvůr Králové n/L).   

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a souhlasí se zakoupením pily. 

 

11.5. Do datové schránky obce Hřibojedy, byla doručena písemnost z Ministerstva 
vnitra ohledně právního posouzení obecně závazné vyhlášky 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu. Výše uvedená OZV nebyla shledána v rozporu se zákonem. 

11.6. Webové stránky obce Hřibojedy neměly nainstalované platné certifikáty. Tím je 
porušen zákon o elektronické komunikaci a zákona o obcích (zabezpečená/šifrovaná 
úřední deska). Firmou Platron s.r.o. – byla provedena instalace platných certifikátů 
včetně nastavení pro zabezpečenou úřední desku https.  Certifikát se musí pravidelně 
obnovovat a hlídat, aby nedošlo k jeho zneplatnění. Pravidelné obnovení a dohled je 
součástí cenové nabídky, která byla doručena do podatelny obecního úřadu v cenové 
relaci 12 -15 tisíc korun. Dále nabídka obsahuje: 
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• update webu publikačního systému a pluginů z důvodu bezpečnosti 

• aktivaci WAF a dalších bezpečnostních prvků. 
 
Zastupitelstvo bere cenovou nabídku na vědomí a budou osloveny další firmy k podání 
nabídky k aktualizaci webových stránek obce.  
 

11.7. Družstvo žen působící při SDH Hřibojedy si vybojovalo druhým místem na 
Krajském kole v Požárním sportu - požární útoky opět postup na Mistrovství republiky, 
které se koná 8. 8.2021 v Hradci Králové. 

Bylo navrženo poskytnout finanční dar družstvu žen Hřibojedy na výdaje související 
s reprezentací na Mistrovství ČR v požárním sportu ve výši 5 000,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5 000,00 Kč pro družstvo žen Hřibojedy na 
výdaje spojené s reprezentací na Mistrovství ČR v požárním sportu. 

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

 

11.8. Dne 21. 7. 2021 proběhlo na obecním úřadu v Hřibojedech jednání s vedoucí 
Oblastní pobočky České pošty s. p. v Trutnově paní Bc. Ilonou Andersovou. Účelem 
jednání bylo seznámení s novou otevírací dobou na poště v Hřibojedech, která bude 
platit od září 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den v týdnu Rozsah hodin pro veřejnost 

dopoledne odpoledne 

Pondělí ----------------------------------- 13:00 – 16:00 hodin 

Úterý 8:00 – 12:00 hodin ----------------------------------- 

Středa ----------------------------------- 13:00 – 16:00 hodin 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin ----------------------------------- 

Pátek 8:00 – 12:00 hodin ----------------------------------- 

Sobota zavřeno zavřeno 

Neděle zavřeno zavřeno 

Celkem  18 hodin 
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Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí 

 

 

 

 

 

12. Usnesení a závěr 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 21. ČERVENCE 2021 

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

2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava 
Voňku a paní Renatou Dlouhou a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
realizaci projektu Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy 
v termínu od 26. 7. 2021 do 25. 8. 2021 do 12:00 hodin.  

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu 
MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem jako dodavatele 
popelnic (modrých a žlutých) o objemu 120 litrů na tříděný odpad. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje nabídku a uzavření smlouvy s Ing. 
Petrou Syrovátkovou, Zahrady Dvůr Králové Libušina 2771, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 038 39 010 k realizaci výsadby zeleně programu péče o krajinu v roce 2021. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou 
Aquion s.r.o., Osadní 12a/324, 170 00 Praha 7 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje s koupi pozemku p. č. 1141 v k. ú 
Hřibojedy za cenu 12 000,- Kč od Lesů ČR. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje finanční dar ve výši 5 000,00 Kč pro 
družstvo žen Hřibojedy na výdaje spojené s reprezentací na Mistrovství ČR v požárním 
sportu. 

 

 

Zapsala: Vlasta Machačová..................................... 
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Ověřovatelé: zápisu: Jaroslav Voňka .................... Renata Dlouhá………………………………. 

 

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

 

 


