
O ZÁPIS 6/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 6. ŘÍJNA 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. 

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: 5   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 pan Jaroslav Voňka. 

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 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schválilo na minulém zasedání ZO Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo s firmou Aquion s.r.o., Osadní 12a/324, 170 00 Praha 7 a pověřilo starostu 
jejím podpisem – splněno. 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce 30. 9. 2021 

• FIN 9/2021 

✓ Stav pokladní hotovosti                              31 147,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                         3 859 394,68 Kč 

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

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                           163 793,79 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                         75 011,66 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.         699 896,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)      5 568 317,85 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům        4 098 529,38 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                          + 1 469 788,47 Kč 

 

4.1.  Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 rozpočtu 2021. 
Rozpočtové opatření se týkají jednak dotací z úřadu práce na zaměstnance v 
rámci aktivní politiky zaměstnanosti, přesunem finančních prostředků na 
položky. 

4.2.  Audit 

Dne 15. 9. 2021 proběhla dílčí kontrola hospodaření (audit) s výsledkem bez 
z výhrad. 

4.3.  Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
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V souvislosti s přípravou rozpočtu a stanovení rozpočtových priorit na rok 2022 
starosta vyzval přítomné zastupitele k vypracování návrhů na rozpočet obce na 
rok 2022. Veškeré předložené návrhy budou zapracovány do rozpočtu na rok 
2022 a poté bude návrh rozpočtu po dobu 15 dní vyvěšen na úředních deskách 
včetně dálkového přístupu. Následně bude návrh rozpočtu obce Hřibojedy na 
rok 2022 schválen na příštím jednání zastupitelstva obce Hřibojedy.  

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1093 a sochy J. Garina Českému státu 

Ministerstvo kultury dne 23. 8. 2021 sdělilo uplatnění překupního práva k nákupu národní 
kulturní památky dle zveřejněného záměru obce Hřibojedy 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, jehož součástí je plastika (sousoší) J. Garina. Část pozemku 
určená k prodeji je vymezená geometrickým plánem č. 181-77/2016 a označené parcelním 
číslem 1093/2. Záměrem byl prodej této vymezené části pozemku konkrétnímu (jedinému) 
zájemci – České republice.  Zastupitelstvo obce schválilo výše uvedený prodej na svém 
jednání dne 25. 8. 2021 usnesením číslo 3. 

6. Inventury 2021 

Starosta vydal plán inventur na rok 2021. 

Inventarizační komise by řádně proškolena dne 30. 9. 2021.  

Členové inventarizační komise jsou 

✓ předsedkyně Vlasta Machačová 

✓ členka Ilona Čepelková 

✓ člen Libor Machač 

✓ člen Jaroslav Voňka 

✓ člen Josef Červený 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 

7. Odpady a OZV 

Obec Hřibojedy v současné době v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
neprovozuje sběrný dvůr, ale tři sběrná hnízda (v Hřibojedech na „3“, v Malých Hřibojedech 
u kapličky a na Hvězdě u staré hasičárny). Od 2 října budou tato sběrná hnízda sloužit pouze 
k odkládání drobného kovové odpadu a pouze sběrné hnízdo v Hřibojedech na „3“ bude 
sloužit navíc k odkládání skla a biologicky rozložitelného odpadu. 

Do domácností byly během srpna odvezeny modré a žluté popelnice, které budou sloužit 
k odkládání papíru (modré) a plastu žluté.  

Vývoz plastů v roce 2021 bude prováděn každé sudé úterý a první svoz byl 5. 10. 2021. 
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Vývoz papíru v roce 2021 bude jednou krát měsíčně ve středu a první svoz pojede 13. 10. 
2021. 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 

Na jednání Zastupitelstva obce proběhla diskuze k formě úhrad za 

✓ hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech 
připadajícího na poplatníka, nebo 

✓ objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech připadajícího na 
poplatníka, nebo 

✓ kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad 
v litrech připadající na poplatníka. 

Lze vybrat pouze jednu formu úhrady. 

  

8. Chodníky  

Ve výběrovém řízení, které se uskutečnilo v srpnu 2021 byl vybrán zhotovitel na akci 
Rekonstrukce komunikace pro pěší podél komunikací v obci. Zhotovitelem je firma M-silnice 
a. s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 21 96 868 se kterou již byla 
podepsána smlouva o dílo. Během následujícího týdne dojde k předání a převzetí 
staveniště. 

Byla doručena smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na 
financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Oprava havarijního stavu 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy v částce 200 000,00 Kč.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s přijmutím dotace na financování projektu s názvem Oprava 
havarijního stavu komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy v částce 
200 000,00 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

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

9. Mikroregion Hustířanka 

Jednání Mikroregionu Hustířanka proběhlo dne 16. 9. 2021 v Dubenci. Na programu jednání 
byly dotační možnosti, nová legislativa odpadového hospodářství, poskytování poštovních 
služeb na území Mikroregionu Hustířanka, webové stránky se společnou platformou webů 
obcí a jejich propojení. 

Paní Mgr. Hana Jansová z ministerstva vnitra ČR seznámila přítomné s prezentací 
ministerstva k aplikaci nové legislativy při úhradách a likvidaci odpadu. 
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10. Dostavba vodovodu II v obci 

Z důvodu „prodlevy“ vodoprávního úřadu je připraven dodatek č. 2 k posunutí termínu 
získání stavebního povolení (tj. bez zavinění obce nebo zhotovitele), který je potřeba umístit  
na nástěnce řídícího orgánu  - SFŽP. Důvodem prodloužení termínu čl. III. harmonogramu je 
délka správního řízení v souvislosti s vydáním rozhodnutí o společném povolení na 
vodoprávním úřadě MÚ Dvůr Králové nad Labem, které bylo nad rámec lhůty dané zákonem 
prodlouženo vlivem opatřeními k Covid-19 a personálním obsazením odboru bez možnosti 
ovlivnění zhotovitelem PD. V rámci tohoto správního řízení nebylo toto ani v jednom 
případě přerušeno z důvodu chyb nebo neúplnosti předané PD k vydání společného 
povolení, tedy z jakéhokoliv důvodu či pochybení na straně zhotovitele. 

Dne 8.10.2021 nabyde stavební povolení právní moci. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 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 

 

Dodatek č. 2 vypracovala firma Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec 
Králové, IČ: 28 806 123. Cena za tuto službu činní 4 500,00 Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 

Bylo navrženo, aby výběrové řízení a inženýrské činnosti s tímto spojené při výběru 
dodavatele na realizaci akce Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy prováděla 
firma AZ Profi tender, s.r.o., Dubová 439. 541 01 Trutnov, IČ: 117 69 726 dle cenové nabídky 
ze dne 6. 10. 2021 za 60 500,00 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu AZ Profi tender, s.r.o., Dubová 439. 541 01 Trutnov, IČ: 
117 69 726 k realizaci výběrového řízení na dodavatele výstavby Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy a inženýrské činnosti s tímto spojené. 

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

 

11. Kompostéry 

V roce 2015 jsme z dotací získali kompostéry biologicky rozložitelný odpad. Byli občanům 
obce pronajaty na dobu 5 let.  

Bylo navrženo, aby si občané tyto kompostéry ve vlastnictví obce Hřibojedy za cenu jedné 
koruny odkoupili. 

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo obce schvaluji prodej kompostérů pro občany, kteří je měli v pronájmu za 
cenu jedné koruny. 

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

12. Různé, došlá pošta, připomínky občanů diskuze 

12.1. Na jednání Zastupitelstva obce bylo předloženo pět žádostí o poskytnutí příspěvku na 
opravu, modernizaci domovní ČOV s realizací v roce 2022. Žádosti si podali paní 
Kleandrová Radka, paní Třešňáková Renata, pan Dlouhý Jan, pan Červený Josef, Jaroslav 
Voňka.  

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2022 a jejich 
proplacení na základě podaných žádostí paní Kleandrové Radce, paní Třešňákové 
Renatě, pan Dlouhému Janovi, pan Červenému Josefovi a panu Jaroslavovi Voňkovi 
při splnění podmínek Pravidel č. P1/2017 (Doložení potřebné dokumentace). 

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

12.2. Byly doručeny tři žádosti o přesunutí alokovaných finančních prostředků z rozpočtu 
2021 na realizaci DČOV, které byli schváleny v zastupitelstvu 30. 11. 2020 na rok 2022. 
Žádosti si podali paní Machačová Vlasta, paní Horáková Zdeňka paní Ilona Čepelková. 

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí alokovaných finančních prostředků na realizaci 
DČOV z rozpočtového roku 2021 do rozpočtu 2022 pro paní Machačovou Vlastu, paní 
Horákovou Zdeňku a Ilonu Čepelkovou. 

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

12.3. Byla doručena žádost od Diakonie ČCE ze Dvora králové nad Labem o finanční dar 
v částce 9 500,00 Kč. Služeb domova pro seniory využívá a pobytových služeb paní 
Zdeňka Dlouhá a paní Maria Juklová. Pečovatelské služby využívá paní Landová Božena a 
paní Krušinová Ludmila. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 9 500 Kč pro Diakonii ČCE. 

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

 

12.4. Nabídka  

Byla doručena nabídka na činnosti související s podáním žádosti o dotaci na akci  
„Polyfunkční komunitní centrum Hřibojedy“ od firmy Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 



7 

 

500 02 Hradec Králové, IČ: 28 806 123 v částce 5 000,00 Kč bez DPH a 2,5 % v z přiznané 
finanční dotace pouze případě získání dotace. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Polyfunkční komunitní 
centrum Hřibojedy“  z MMR a schvaluje nabídku firmy Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 
500 02 Hradec Králové, IČ: 28 806 123 na činnosti související s realizací zakázky „Polyfunkční 
komunitní centrum Hřibojedy za částku 5 000,00 Kč bez DPH a 2,5 % v z přiznané finanční 
dotace pouze případě získání dotace. 

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

 

12.5. Mulčování – ZO souhlasí o provedení mulčování Nouzovské cesty do konce roku.  

13. Usnesení a závěr 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 6. ŘIJNA 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 Josefa 
Červeného a pana Jaroslava Voňku a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje přijmutím dotace na financování 
projektu s názvem Oprava havarijního stavu komunikace pro pěší podél komunikací 
v obci Hřibojedy v částce 200 000,00 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 
s firmou Aquion s.r.o., Osadní 12a/324, 170 00 Praha 7 a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje firmu AZ Profi tender, s.r.o., 
Dubová 439. 541 01 Trutnov, IČ: 117 69 726 k realizaci výběrového řízení na 
dodavatele výstavby Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy a inženýrské 
činnosti s tímto spojené. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluji prodej kompostérů pro občany, 
kteří je měli v pronájmu za cenu jedné koruny. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce 
v roce 2022 a jejich proplacení na základě podaných žádostí paní Kleandrová Radka, 
paní Třešňáková Renata, pan Dlouhý Jan, pan Červený Josef a Jaroslav Voňka při 
splnění podmínek Pravidel č. P1/2017 (Doložení potřebné dokumentace). 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje přesunutí alokovaných finančních 
prostředků na realizaci DČOV z rozpočtového roku 2021 do rozpočtu 2022 pro paní 
Machačovou Vlastu, paní Horákovou Zdeňku a Čepelkovou Ilonu. 

9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje finanční dar ve výši 9 500 Kč pro 
Diakonii ČCE. 

10.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 
„Polyfunkční komunitní centrum Hřibojedy“ z MMR a schvaluje nabídku firmy 
Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28 806 123 na 
činnosti související s realizací zakázky „Polyfunkční komunitní centrum Hřibojedy za 
částku 5 000,00 Kč bez DPH a 2,5 % v z přiznané finanční dotace pouze případě získání 
dotace. 
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Zapsala: Vlasta Machačová..................................... 

 

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

 

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

 

 


