
ZÁPIS 7/2021 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 20. 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 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 Renata Dlouhá a paní Ilona Čepelková. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi. 
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Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0       NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

✓ 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 – splněno. 

✓ 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 – 
splněno. 

4. OZV - odpadové hospodářství 

Na minulém 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. 

Úkol: Machačová připraví OZV na kapacitu, 13 vývozů, bez minimálního poplatku, cena 0,8 
ha/litr.  

5. Výběrové řízení na akci Dostavba vodovodu II v obci.  

Dne 8. 10. 2021 obec Hřibojedy získala pravomocné stavební povolení na rozšíření vodovodní 
infrastruktury. Rozšíření vodovodní sítě směrem k Braunovu Betlému.   

Firma AOUION s.r.o., Osadní 12a/324, 170 00 Praha 7, předala projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu. 

Cena díla bez DPH je 26 606 232,19 Kč. 

V návaznosti na schvalování zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení byl odeslán 
doručený rozpočet k rozšíření vodovodní sítě. Po dotazu a stanovisku SFŽP/MŽP bude 
součástí odkládací podmínka zahájení díla v návaznosti na doposud nevyhlášený dotační titul.  

Označení dodávky dle položek: 

zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a související inženýrská 
činnost včetně zastoupení v rámci souvisejících správních řízení 

Cena bez DPH                                  660 000,- Kč 

DPH                                                   138 600,- Kč 

Cena s DPH                                      798 600,- Kč 
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vícepráce dle Dodatku č. 1 

Cena bez DPH                                 140 000,- Kč 

DPH                                                    29 400,- Kč 

Cena s DPH                                     169 400,- Kč 

zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Cena bez DPH                                 150 000,- Kč 

DPH                                                    31 500,- Kč 

Cena s DPH                                     181 500,- Kč 

Rekapitulace daňového dokladu: 

Celková cena (bez DPH)                950 000,- Kč 

DPH                                                  199 500,- Kč 

Celková cena (s DPH) 1 149 500,- Kč (v žádosti o dotaci předpokládané náklady na vypracování 
PD 1 127 115,00 x 90 % = 1 014 403,50 Kč) 

Odpočty záloh: 

záloha ve výši 40 % z ceny dokumentace pro vydání společného povolení … 660 000 x 40 % = 
264 000 + 55 440 (DPH 21 %) = 319 440,- Kč 

vícepráce 140 000 + 29 400 (DPH 21 %) = 169 400,- Kč 

doplatek z ceny dokumentace pro vydání společného povolení … 660 000 - 264 000 = 396 000 
+ 83 160 (DPH 21 %) = 479 160,- Kč 

Zbývá k úhradě: 

151 000 + 31 500 (DPH 21 %) = 181 500,- Kč 

Výše podpory ve výši 1 127 115,- Kč byla překročena na částku 1 149 500,- Kč tj. o 22 385,- 
Kč. Dotace dle dohody s řídícím orgánem MŽP bude ve výši podpory 1 014 403,50 tj. bez 
ohledu na výši vysoutěžené ceny (vysoutěžená cena 980 100,- Kč). 

Firma AZ Profi tender, s.r.o., Dubová 439. 541 01 Trutnov, IČ: 117 69 726 vypracovala návrh 
výběrového řízení na zhotovitele. 

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci na akci „Rozšíření vodovodní 
infrastruktura v obci Hřibojedy.  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0   NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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6. Finanční dar pro děti do 15 let a seniory od 70 let  

Paní Renata Dlouhá seznámila ZO s návrhem 500,00 Kč jako finanční dar pro děti do 15 let a 
seniory od 70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy. Jedná se o 36 seniorů a 48 dětí.  

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 500,00 Kč pro děti do 15, kteří jsou občany 
obce Hřibojedy a finančního daru ve výši 500,00 Kč pro seniory nad 70 let, kteří jsou občany 
obce Hřibojedy. 

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí finanční dar pro paní Evu Hynkovou za aktivní činnost v 
kulturně-sociálním výboru v částce 2 000,00 Kč. 

7. Různé, došlá pošta, připomínky občanů. diskuze 

7.1. Na jednání Zastupitelstva obce byly předloženy tři žádosti žádostí o poskytnutí 
příspěvku na opravu, modernizaci domovní ČOV s realizací v roce 2022. A jedna žádost 
na nově vybudovanou DČOV. Žádosti si podali, pan Zdeněk Rous, pan Tomáš Dufek a 
pan Radek Vaníček. 

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2022 a jejich 
proplacení na základě podaných žádostí, panu Zdeňku Rousovi, panu Tomáši Dufkovi a Radku 
Vaníčkovi při splnění podmínek Pravidel č. P1/2017 (Doložení potřebné dokumentace). 

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

 

7.2.  Byla doručena žádost z Mateřské školy v Libotově o příspěvek na plavání. Jedná se o 
finanční příspěvek na dopravu dětí do Hořic do plaveckého bazénu. Mateřskou školu 
navštěvují i děti z Hřibojed. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo souhlasí poskytnutí finančního daru pro mateřskou školu Libotov jako 
neúčelový dar – činnost MŠ Libotov v částce 5 000,00 Kč. 

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

 

7.3. Výsadba zeleně – změna 

Původní lokalita pozemek p.  č. 501 k. ú. Hvězda byla zaměřená po sklizni začátkem září 

2021 (byla zde i řepa a orba/plodiny byly až ke krajnicím cesty). Bohužel při realizaci 

pozemkových úprav – výstavby polní cesty nebyla dodržena plánovaná linie a vzdálenosti 
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od krajů pole a stromku na pozemku parc. č. 501 by v určitých částech byly příliš blízko 

cesty nebo na hranici polí. V jednom úseku byla zoraná krajnice dokonce 6 m, na druhé 

straně 0,5 m, většinou okolo 1,2 – 2,4 m. 

Nová lokalita je opět ve svažitém terénu o rozloze téměř 80 ha a v oblasti, kde by mělo 

docházet k přirozené akumulaci vod. Na této ploše není žádná výsadba, jen poslední 

solitérní strom starý cca 70-80 let (poslední třešeň z historických třešňových sadů) a v linii 

5 mladých stromků (duby, třešeň, jabloň). Plocha údolní nivy Jordán má 2,5 ha, je zde 

prameniště potoku Jordán a je obklopenou ze 3 stran ornou půdou, z jedné strany lesním 

pozemkem.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu projektu Výsadba zeleně z lokality p. č. 501 k. ú. Hvězda 
do lokality p. č. 1138 v k. ú. Hřibojedy (údolní niva Jordán) z důvodu vyměření hranic pozemků 
a menších rozměrů hranice pozemku p. č. 501 v k. ú. Hvězda. 

 Pro: 4   Proti: 1   Zdržel se: 1    NÁVRH BYL SCHVÁLEN  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podání žádosti o změnu projektu na AOPK 
Pardubice. 

 

7.4. Prodej pozemku p. č. 1093 se sochou Garina 

Obec Hřibojedy je vlastníkem pozemku p. č. 1093 (původní p. č. 351) na základě § 2 zákona 
172/1991 Sb., který přešel dnem 24. 5. 1991 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce 
Hřibojedy a který obec vlastnila k 31. 12. 1949 (ke dni 24. 5. 1991 právo hospodaření s 
národním majetkem Východočeské státní lesy Hradec Králové). Vznik vlastnického práva na 
základě zákona č. 172/1991 Sb. je zapsán na listu vlastnictví Prodávajícího a doložen „Zápisem 
o přechodu některých věcí z vlastnictví České republiky, k nimž mají Lesy České republiky 
Lesní správa Hořice v Podkr. právo hospodaření s národním majetkem na obec Hřibojedy dle 
zák. 172/1991 Sb., sepsaný dne 9. 5. 1996 na LS Hořice v P.“ za obec Hřibojedy podepsaný 
dne 12. 7. 1996 a dále „Zápisu o předání lesů OÚ Hřibojedy – dodatek“ ze dne 2. 5. 1995 pro 
Katastrální úřad Trutnov.  

Změna původního parcelního čísla 351 na nové parcelní číslo 1093 proběhla na základě 
dokončených KPÚ Hřibojedy a přečíslování všech stávajících pozemků v k. ú. Hřibojedy 
realizovaných v roce 2008 – 2010 a rozhodnutí pozemkového úřadu (včetně obnovy operátu). 

V pátek 15. 10. 2021 byla obcí podepsána kupní smlouva a zaslána na SPÚ Sychrov k podpisu. 

 

Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí. 
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8. Usnesení a závěr 

 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 
KONANÉHO DNE 20. ŘIJNA 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 paní Renatu 
Dlouhou a paní Ilonu Čepelkovou a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje Zadávací dokumentaci na akci 
„Rozšíření vodovodní infrastruktura v obci Hřibojedy.  

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje finanční dar ve výši 500,00 Kč pro 
děti do 15, kteří jsou občany obce Hřibojedy a finančního daru ve výši 500,00 Kč pro 
seniory nad 70 let, kteří jsou občany obce Hřibojedy. 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce 
v roce 2022 a jejich proplacení na základě podaných žádostí, panu Zdeňku Rousovi, 
panu Tomáši Dufkovi a Radku Vaníčkovi při splnění podmínek Pravidel č. P1/2017 
(Doložení potřebné dokumentace). 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje poskytnutí finančního daru pro 
mateřskou školu Libotov jako neúčelový dar – činnost MŠ Libotov v částce 5 000,00 Kč. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje čtyřmi hlasy změnu projektu Výsadba zeleně 
z lokality p. č. 501 k. ú. Hvězda do lokality p. č. 1138 v k. ú. Hřibojedy (údolní niva 
Jordán) z důvodu vyměření hranic pozemků a menších rozměrů hranice pozemku p. č. 
501 v k. ú. Hvězda. 

 

 

 

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

 

Ověřovatelé: zápisu: Renata Dlouhá .................... Ilona Čepelková………………………………. 

 

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