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 ZÁPIS 5/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 25. SRPNA 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 
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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 pan Josef Červený a paní Ilona Čepelková. 

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 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti 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 - splněno 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 31. 7. 2021 

• FIN 7/2021 

✓ Stav pokladní hotovosti                              60 671,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         3 863 462,00 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           251 381,04 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         102 007,92 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         722 120,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      4 798 645,58 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        3 232 430,23 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                             1 566 215,35 Kč 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6 rozpočtu 2021.  

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1093 Českému státu 

Obec Hřibojedy na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v souladu s ustanovením § 39 o 
hospodaření obce a násl., zveřejňuje záměr prodat část pozemku parcelního čísla 1093, 
zapsaného na listu vlastnictví 10001 pro obec Hřibojedy, druh pozemku lesní pozemek, který 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov. Část pozemku určená k prodeji je vymezená geometrickým plánem č. 
181-77/2016 a označené parcelním číslem 1093/2. Záměrem je prodej této vymezené části 
pozemku konkrétnímu (jedinému) zájemci – České republice. 
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Označení nemovitosti 

Část pozemku parcelního čísla 1093 zapsaného na listu vlastnictví 10001 pro obec Hřibojedy, 
lesní pozemek, je vymezená geometrickým plánem č. 181-77/2016. Geometrický plán byl 
vypracovaný firmou Geodézie Dvůr Králové s.r.o., Legionářská 563, 54401 Dvůr Králové nad 
Labem dne 23. 3. 2016 a část pozemku, která je předmětem záměru prodeje je označená jako 
parcelní číslo 1093/2 a tvoří ucelenou část pozemku o výměře 3 781 m2. Na této vymezené 
části pozemku se nachází skalní monument s částečně vytvořenou jeskyní, sochou Juana 
Garina, reliéfem ukřižovaného, sedátkem s vybroušeným otiskem ruky, znakem hraběte 
Šporka a dalšími drobnými sochařskými prvky. 

Kupní cena byla stanovena na základě ocenění pozemku č. p. 1093/2 podle znaleckého 
posudku číslo 878/21/16 vypracovaného Ing. Lubošem Němečkem ze dne 17. 8. 2016 a 
ocenění kamenné sochy Juana Garina podle znaleckého posudku č. 98-17-2016 
vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016 na 4 010 058,- Kč s přihlédnutím 
k budoucím nákladům obce Hřibojedy souvisejícími s údržbou i restaurováním této národní 
kulturní památky a se zabezpečení skalního masívu se zvětrávajícími a uvolněnými bloky. 

Na základě ust. § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen vlastník národní kulturní památky povinen tuto přednostně nabídnout 
Ministerstvu kultury ČR ke koupi do vlastnictví státu. Ministerstvo kultury České republiky je 
povinno ve lhůtě stanovené zákonem sdělit, že nabídku koupě (úplatného nabytí do státního 
vlastnictví) národní kulturní památky přijímá, jinak právo státu na přednostní koupi národní 
kulturní památky vůči vlastníku, který nabídku učinil, zaniká. 

Bylo doručeno oznámení o přijetí nabídky k uplatnění práva státu na přednostní koupi 
nemovité národní kulturní památky s tím, že Ministerstvo kultury uplatňuje podle § 13 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, právo státu na přednostní koupi částí 
pozemku p. č. 1093 o výměře 3 781 m2 v k. ú. Hřibojedy, okres Trutnov, Královéhradecký kraj, 
jehož součástí je kamenná socha poustevníka Juana Garina s jeskyní od Matyáše Bernarda 
Brauna z roku 1726, za celkovou cenu 4 010 058,00 Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1093 v k ú. Hřibojedy, který je 
zapsaný na LV č. 10001 pro obec Hřibojedy u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Trutnov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj, druh pozemku lesní 
pozemek, a který je vymezen geometrickým plánem č. 181-77/2016 o výměře 3 781 m2 a je 
označen jako parcelní číslo 1093/2, jehož součástí je skalní monument s částečně vytvořenou 
jeskyní,  sochou poustevníka Juana Garina, reliéfem ukřižovaného, sedátkem s vybroušeným 
otiskem ruky, znakem hraběte Šporka a dalšími drobnými sochařskými prvky od Matyáše 
Bernarda Brauna z roku 1726, za celkovou cenu 4 010 058,00 Kč jedinému zájemci České 
republice. 

Pro:   6   Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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6. Výběrové řízení – oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy 

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 vyhlásila nové výběrové řízení na zhotovitele projektu Oprava komunikace 
pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy dne 26.7. 2021 do 25. 8. 2021 a na 25. 8. 2021 ve 
12:01 stanovila otevírání obálek. 

Komise pro otevírání obálek byla ve složení: 

• Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. 

• Renata Dlouhá 

• Ilona Čepelková zákona č. 

Do výběrového řízení se přihlásily firmy: 

Pořadové 
číslo 

Obchodní firma – jméno účastníka Nabídková 
cena s DPH 

Pořadí 
podle 
nabídkové 
ceny 

1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 2 148 446,21 1 

2. Milan Palm, Žireč 148, 544 01 Dvůr Králové n/L 2 666 173,00 3 

3. ORS Stavební servis, s. r. o. Kolovratská 58/1 

100 00 Praha 10 - Strašnice 

3 547 279,29 

 

6 

 

4. REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 
2, 504 01 Nový Bydžov 

2 854 561,72 
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5. STAVIBET s.r.o, Julia Fučíka 96, 517 71 České 
Meziříčí 

2 274 937,59 2 

6.  NOVOSTAV s. r. o., Koutníkova 404, 503 01 
Hradec Králové 

2 680 504,11 4 

 Hodnotícím kritériem (100%) byla nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu zaslala 
obchodní firma M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice ve výši 2 148 446,21 Kč včetně 
DPH. 
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Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí nabídek výběrového řízení dle stanoveného kritéria.   

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

 

Zastupitelstvo obce schvaluje lhůtu sedmi dnů, tj. do 3. 9. 2021 k doplnění chybějících listin u 
účastníků výběrového zadávacího řízení poř. č. 2, 3, 5 a 6.  

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

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze výběrového řízení a komisí předložené pořadí 
výběrového řízení za podmínky doplnění listin účastníků VŘ č. 2, 3, 5 a 6. Pokud uchazeč 
v dané lhůtě listiny nedoloží, schvaluje jejich vyloučení z hodnocení VŘ.  

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

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a podepsání smlouvy na realizaci díla Oprava 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy s vítěznou firmou M-SILNICE a.s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice. V případě neposkytnutí součinnosti firmy M-SILNICE a.s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením smlouvy na realizaci 
díla Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy s další firmou v pořadí 
STAVIBET s.r.o, Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí. V případě opakované nesoučinnosti k 
uzavření smlouvy s dalšími firmami dle pořadí výsledku výběrového řízení bude postupováno 
až do šestého místa hodnocených účastníků výběrového řízení. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy o dílo."  

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

7. Změna systému svozu tříděného odpadu 

Byla podepsána smlouva s firmou MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad 
Labem. V současné době se řeší dodávka popelnic. 

Změna nového systému tříděného odpadu začne platit nejdříve od 1. 1. 2022. 

8. Mikroregion Hustířanka.  

Obec Hřibojedy navrhne na příští zasedání Mikroregionu Hustířanka jako bod jednání nabídku 
paní Ing. Bohumily Kadidlové, která obsahuje představení pošty Partner u obcí, kde Česká 
pošta s. p. má dosud svoji provozovnu.  
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9. Dostavba vodovodu v obci – vodoprávní řízení 

Dne 3. 8. 2021 bylo vyvěšeno veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení společného územního 
a stavebního řízení ohledně povolení stavby vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury 
v obci Hřibojedy. Veřejná vyhláška byla vyvěšena 3. 8. 2021 a sejmuta 19. 8. 2021. 

10. Pobočka Česká pošta s. p. v obci Hřibojedy 

Dne 11. srpna 2021 proběhla na obecním úřadu schůzka se zástupcem České pošty s. p. paní 
Ing. Bohumilou Kadidlovou ohledně realizace provozovny pošty Partner. Zájem provozovat 
službu pošta Partner má společnost Ister servis s. r. o., která v současné době provozuje již 
14 pošt. 

Společnost Ister Servis s.r.o. žádá, aby obec přispívala na služby spojené s provozem pobočky 
cca 2 200,00 Kč měsíčně. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje, aby firma Ister servis s.r.o. provozovala v obci službu 

pošta Partner a zároveň schvaluje příspěvek na provoz pobočky ve výši 2 200,00 Kč. 

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

11. Webové stránky obce 

Na obecní úřad byla doručena nabídka od společnosti Galileo Corporation s. r. o, Březenecká 
4808, 430 04 Chomutov, která se specializuje tvorbou webových stránek pro města a obce.   

Cenová nabídka je 20 500,00 Kč a obsahuje základní moduly - úřední deska, povinné 
informace, elektronická podatelna, fotogalerie, kalendář akcí, textový editor, kontaktní 
formulář, předpověď počasí, zprávy, ankety, datum a čas, mapa webu, vyhledávání, 
souborový depozitář, grafické rozcestí, záložky, individuální responsivní design, abecední 
katalog.  

Certifikáty souladu postupů při tvorbě www stránek, včetně implementace redakčního 
systému GCM, s požadavky na přístupnost internetových stránek dle zákona č. 99/2019 Sb. 

Doplňkové moduly – pranostiky, západ a východ slunce, tisk stránky jsou zdarma. 

Další služby - analýzu stávajícího webu, návrh nové struktury, převod dat v rozsahu 10 hodin, 
školení vzdálenou správou v rozsahu 2 hodiny, off-line zálohu stávajícího webu, konzultace 
jsou v ceně výroby webových stránek. 

Poplatek za roční provoz činní 5 900,00 Kč a obsahuje – 10,00 GB dat, správu a údržbu 
domény II. řádu, technickou podporu, denní zálohování pro případ chyb za strany uživatele 
antispamovou ochranu, pravidelný upgrade redakčního systému, zajištění bezpečnosti, 
pravidelné konzultace, hlídání legislativních změn. 

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Další nabídka je od firmy Platron s.r.o., Pod Vodárnou 2142/8, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové  v cenové relaci cca 24 000,00 Kč. 

Poslední nabídka je od firmy OBEC INFORMUJE, InfoHUB, s.r.o. Boženy Němcové 47,  506 01 
Jičín za cenu provozu aplikace 24 měsíců 15 600,00 Kč. Firma není plátcem DPH. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje správu webových stránek obce společnosti OBEC INFORMUJE, 
InfoHUB, s.r.o. Boženy Němcové 47,  506 01 Jičín. 

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

 

 

 

12. Volby do Parlamentu ČR 

Volby do Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a 9 
října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost bude na obecním úřadu v Hřibojedech 
v zasedací místnosti. Obec Hřibojedy má jeden volební okrsek.  

 

13. Různé, došlá pošta, připomínky občanů, diskuze 

13.1.  Oprava Nouzovské cesty – zastupitele se domluvili, že Nouzovskou cestu opraví 

svépomocí během podzimu. 

13.2. Na obecní úřad byla doručena písemnost - kupní smlouva od společnosti Lesy České 

republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové, IČO: 21 96 451, kterou prodává obci Hřibojedy pozemek p.č. 1141- ostatní 

plocha, v k. ú. Hřibojedy za částku 12 000,- Kč. Tato cena byla schválena 

Zastupitelstvem obce dne 21. 7. 2021 usnesením číslo 8. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy. 
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14. Usnesení a závěr 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 25. SRPNA 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 Josefa 
Červeného paní Ilonu Čepelkovou a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1093 v k ú. Hřibojedy, který je 
zapsaný na LV č. 10001 pro obec Hřibojedy u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj, druh 
pozemku lesní pozemek, a který je vymezen geometrickým plánem č. 181-77/2016  a 
je označen jako parcelní číslo 1093/2, jehož součástí je skalní monument s částečně 
vytvořenou jeskyní, sochou poustevníka Juana Garina, reliéfem ukřižovaného, 
sedátkem s vybroušeným otiskem ruky, znakem hraběte Šporka a dalšími drobnými 
sochařskými prvky od Matyáše Bernarda Brauna z roku 1726, za celkovou cenu 
4 010 058,00 Kč jedinému zájemci České republice. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje pořadí nabídek výběrového řízení 
dle stanoveného kritéria.   

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje lhůtu sedmi dnů, tj. do 3. 9. 2021 
k doplnění chybějících listin u účastníků výběrového zadávacího řízení pořadové číslo 
2, 3, 5 a 6.  

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje vítěze výběrového řízení a komisí 
předložené pořadí výběrového řízení za podmínky doplnění listin účastníků VŘ č. 2, 3, 
5 a 6. Pokud uchazeč v dané lhůtě listiny nedoloží, schvaluje jejich vyloučení 
z hodnocení VŘ.  

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uzavření a podepsání smlouvy na 
realizaci díla Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy s 
vítěznou firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice. V případě 
neposkytnutí součinnosti firmy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením smlouvy na realizaci díla Oprava komunikace 
pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy s další firmou v pořadí STAVIBET s.r.o, Julia 
Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí. V případě opakované nesoučinnosti k uzavření 
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smlouvy s dalšími firmami dle pořadí výsledku výběrového řízení bude postupováno až 
do šestého místa hodnocených účastníků výběrového řízení. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo."  

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy neschvaluje, aby firma Ister servis s.r.o. 

provozovala v obci službu pošta Partner a zároveň neschvaluje příspěvek na provoz 

pobočky ve výši 2 200,00 Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje správu webových stránek obce 
společnosti OBEC INFORMUJE, InfoHUB, s.r.o. Boženy Němcové 47, 506 01 Jičín. 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé: zápisu: Josef Červený .................... Ilona Čepelková………………………………. 

 

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

 

 


