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 ZÁPIS 6/2020 

 VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 30. LISTOPADU  2020 

OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 

 

1. Zahájení 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:00 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 paní Ilona Čepelková a paní Renata Dlouhá. 

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 a paní čepelková zajistí podání žádost o individuální dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci havarijního stavu chodníků v obci Hřibojedy 
prostřednictvím DOTIS - splněno 

4. Hospodaření obce 

4.1. Hospodaření obce k 30. 10. 2020 

✓ FIN 10/2020  

✓ Stav pokladní hotovosti                                 40 150,00 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB                            1 976 971, 09 Kč 

✓ Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)                 260 355,40 Kč 

✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.                                479 909,52 Kč 

✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.                                             84 784, 24 Kč 

✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.            822 128,00 Kč 

✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)         4 363 566, 79 Kč 

✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům)         4 000 995, 32 Kč  

✓ Plnění rozpočtu                                               + 362 571, 47 Kč 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 rozpočtu 2020.  

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

4.2. Rozpočet obce Hřibojedy na rok 2021 

Zastupitelstvu obce Hřibojedy byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu 
obce 2021 byl v řádných lhůtách od 13.11.2020 vyvěšen na úředních deskách v obci a na 
veřejné desce dálkového přístupu na stránkách www.hribojedy.cz. Rozpočet obce na rok 
2021 se schvaluje jako schodkový: 
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Příjmy 4 859 950,00 Kč 

Výdaje 5 626 930,00 Kč 

Rozdíl bude dorovnán ze zdrojů minulých let 

Závazným ukazatelem jsou třídy. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový kde na straně příjmů je 
4 859 950,00 Kč a straně výdajů 5 626 930,00 Kč. Závazný ukazatelem jsou třídy. Případné 
přebytky budou použity v následujících letech na případné schodkové rozdíly. 

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

4.3. Žádosti o finanční příspěvek na DČOV 

Na jednání Zastupitelstva obce bylo předloženo pět žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu, 
modernizaci domovní ČOV s realizací v roce 2021. Žádosti si podal paní Vlasta Machačová, 
paní Ilona Čepelková, paní Zdeňka Horáková, paní Lenka Jaklová a pan Miloš Dohnálek. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce v roce 2021 a jejich 
proplacení na základě podaných žádostí paní Vlasty Machačové, paní Ilony Čepelkové, paní 
Zdeňky Horákové, paní Lenky Jaklové a pana Miloše Dohnálka při splnění podmínek Pravidel 
č. P1/2017. (Doložení potřebné dokumentace) 

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

 

5. Finanční dar  

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 34 seniorů a 45 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: 7   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. 

6. Inventury 2020  

 Starosta vydal plán inventur na rok 2020. 

 Inventarizační komise by řádně proškolena dne 26.10. 2020.  

Členové inventarizační komise jsou:  
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• předseda Vlasta Machačová 

• člen Ilona Čepelková 

• člen Josef Červený 

• člen Jaroslav Voňka ml. 

• člen Libor Machač 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí 

7. Dotace   

7.1. Dotace 

Byla dokončena dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2020 z Ministerstva 
životního prostředí. Jednalo se o projekt výsadby liniové zeleně v obci Hřibojedy na 
pozemcích p. č. 1008 a 1011 v k. ú. Hřibojedy. Dotace byla poskytnuta ve výši 245 700,00 
Kč. Předmětem je liniová výsadba dřevin s obvodem kmínku 8 – 10 cm (dub letní, lípa, 
velkolistá, jilm habrolistý, javor mleč, javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, jabloň lesní. 
Celkem bylo vysazeno 91 ks listnatých dřevin podél sezónních zatravněných komunikací 
ve sponu 15 metrů. Každý strom byl opatřen kotvením a pletivem zajišťující ochranu proti 
okusu. Výsadba byla ukončena ve stanoveném termínu do 10. 11. 2020.   

Pracovníkem AOPK byla provedena kontrola a výsadba byla shledána v souladu 
s projektem. Na základě výše uvedeného byl sepsán dne 24.11. 2020 protokol, který bude 
předán MŹP k proplacení dotace.  

7.2. Dotace 

Byla podána žádost na Fond životního prostředí ČR na "PP Rozšíření vodovodní 
infrastruktury v obci Hřibojedy". Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "1200300059". 

Státní fond životního prostředí ČR Vám oznámil, že na žádosti 1200300059 "PP Rozšíření 
vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy" došlo ke stanovení způsobilých výdajů 
administrátory projektu. Aktuální výše způsobilých výdajů činí 1 127 115 Kč. Aktuální výše 
dotace činí 1 014 403,5 Kč. Aktuální míra podpory činí 90 %. 

 

7.3. Dotace z MMR – podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 

Byla vyhlášena dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu PORV – 
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury. Žádosti se mohou podávat od 
prosince 2020.  

Harmonogram přípravy 

Harmonogram přípravy a realizace akce 

Podání žádosti v MS2014+ Prosinec 2020 
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Zveřejnění výsledků 
hodnocení duben až květen 2021 

Realizace výběrového řízen červen až červenec 2021 

Zahájení realizace akce 1.8.2021* 

Ukončení realizace akce 31.12.2022** 

Financování akce 31.5.2023 

ZVA 30.6.2023 

 

Bylo navrženo, aby byly podány dvě žádosti, a to žádost na rekonstrukci budovy OÚ jako 
Polyfunkční komunitní centrum Hřibojedy a druhou žádostí je Parkovací a odstavná plocha 
Hřibojedy (u obecního úřadu). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova 2021 – Podpora obnovy Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 
infrastruktury na akci „Parkovací a odstavné plochy Hřibojedy“. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 1   NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podáním žádosti o dotaci na projekt 
Polyfunkční komunitní centrum Hřibojedy - rekonstrukce čp. 60 v obci Hřibojedy do 
dotačního titulu MMR - 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
prostřednictvím firmy Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 
06 123 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 1   NÁVRH BYL SCHVÁLEN 

 

8. Nařízení obce  

Na doporučení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla přepracována Nařízení obce 
Hřibojedy, která byla vydána rozhodnutím Zastupitelstva obce v roce 2014.  

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení níže uvedených nařízení obce Hřibojedy  

✓ Nařízení 01/2014 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.  
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✓ Nařízení č. 02/2014 kterým se vymezují úseky místních komunikacích obce Hřibojedy, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí na území obce Hřibojedy.  

✓ Nařízení č. 03/2014, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce 
Hřibojedy.  

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

 

Byla vypracována nová nařízení obce a to: 

✓ Nařízení číslo 01/2020, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

✓ Nařízení číslo 02/2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. 

✓ Nařízení č. 03/2020, kterým se ruší nařízení obce č. 04/2014 o provedení čísel 
popisných a evidenčních na území obce Hřibojedy, o označení místních částí 
(evidenčních jednotek) a veřejných prostranstvích. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení číslo 01/2020, kterým se stanovuje rozsah, způsob a 
lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic.  

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

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení číslo 02/2020 o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území obce. 

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

Návrh na usnesení: 

✓ Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení č. 03/2020, kterým se ruší nařízení obce č. 
04/2014 o provedení čísel popisných a evidenčních na území obce Hřibojedy, o 
označení místních částí (evidenčních jednotek) a veřejných prostranstvích. 

✓ Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0   NÁVRH BYL SCHVÁLEN 
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9. Různé, došlá pošta, diskuze 

9.3. Nabídka firmy AQUION s. r. o. – hydrologický průzkum 

Byla doručena nabídka od firmy AQUION s. r. o. na vypracování hydrologického průzkumu 
vrtu na „3“ pro zásobování pitnou vodou.  

Nabídka obsahuje: 

Hydrogeologický průzkum     66000 

Instalace a deinstalace čerpací techniky 1 3000 3000 

Odběr vzorků pro úplný chemický rozbor a doprava do laboratoře 2 1500 3000 

Doprava osob, fixní cena 1 5000 5000 

Čerpání z vrtu a sledování okolních studní 14 3000 33000 

Měření a sledování okolních studen před a po čerpací zkoušce 8 1500 12000 

Hydrogeologické posouzení vydatnosti a možnosti nakládání 

s  vodami 1 10000 10000 

    

Laboratorní rozbory     22000 

Úplný rozbor, pitná voda (SZÚ Hradec Králové) (vč. pesticidů, 

TOL a TOC) 2 8490 16980 

Radiologický rozbor (Ra, U, alfa, beta) 2 1360 2720 

Krácený rozbor 2 1150 2300 

    

Inženýrská činnost - povolení k nakládání s vodami     8500 

Vyjádření hydrogeologa 1 2500 2500 

Žádost o stanovisko - Povodí Labe 1 2000 2000 

Žádost o stanovisko - vodoprávní úřad Dvůr Králové n. L. 1 2000 2000 

Vzdání se práva odvolání - Povodí Labe 1 2000 2000 

 Celková cena nabídky je 96 500,00 Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku od firmy AQUION s. r. o., Osadní 12 a, 170 00 
Praha 7, IČO: 491 01 340 na vypracování hydrogeologického průzkumu vrtu pro zásobování 
pitnou vodou za cenu 96 500, 00 Kč včetně DPH. 

 

9.3. Žádost o finanční příspěvek 

Byla doručena žádost od Diakonie Českobratrské církve evangelické o příspěvek ve výši 
10 000,00 Kč na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonie v roce 2020. Služeb 
Diakonie využívají dvě seniorky z obce Hřibojedy. Poskytované služby jim usnadňují život. 

Bylo navrženo poskytnou finanční příspěvek v částce 5 000,00 Kč. 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro poskytovatele sociálních služeb Diakonie 
Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem, Benešovo nábřeží 1067, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 434 62 162 ve výši 1 000,00 Kč. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0   NÁVRH BYL SCHVÁLE 
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9.3. Žádost Městské knihovny Trutnov o příspěvek na rok 2021 

 Byla doručena žádost od Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov o poskytnutí 
dotace na nákup knih do výměnných fondů v částce 1 000,00 Kč. Knihy z výměnných fondů 
cirkulují po smluvně vázaných knihovnách oblasti.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci v částce 1 000,00 Kč pro Městskou knihovnu s 
regionálními funkcemi Trutnov na nákup knih do výměnných fondů. 

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

 

9.3 Odpadové hospodářství  

NÁKLADY:  

Vývoz popelnic......................  92 833,00 Kč 

Tříděný odpad........................94 121,00 Kč 

Celkem náklady činí                186 954,00 Kč  

 

PŘÍJMY: 

za známky na popelnice......  112 880,00 Kč 

EKOKOM ............................      43 146,00 Kč 

předpoklad za 4. čtvrtletí ......  15 000,00 Kč 

Celkem příjmy ..........              171 026,00 Kč 

 

Cena známky na popelnice pro rok 2021 zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. 

• známka žlutá  120 l – (odvoz 2x za měsíc)  2 000,00 Kč 

• známka žlutá  240 l – (odvoz 2x za měsíc)  4 000,00 Kč 

• známka modrá 120 l -  (odvoz 1x za měsíc)  1 120,00 Kč 

• známka modrá 240 l -  (odvoz 1x za měsíc)  2 240,00 Kč 

• pytel na odpad s logem Marius Pedersen        90,00 Kč 

10. Usnesení a závěr 

 

 

 



9 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY 

 KONANÉHO DNE 30. LISTOPADU 2020 

 

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 paní Ilonu 
Čepelkovou a paní Renatu Dlouhou a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou. 

3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje rozpočet na rok 2021 jako 
schodkový kde na straně příjmů je 4 859 950,00 Kč a straně výdajů 5 626 930,00 Kč. 
Závazný ukazatelem jsou třídy. Případné přebytky budou použity v následujících letech 
na případné schodkové rozdíly. 

4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu 
obce a jejich proplacení na základě podaných žádostí paní Vlasty Machačové, paní Ilony 
Čepelkové, paní Zdeňky Horákové, paní Lenky Jaklové a pana Miloše Dohnálka při 
splnění podmínek Pravidel č. P1/2017. (Doložení potřebné dokumentace) 

5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi 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. 

6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR 
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 – Podpora obnovy 
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na akci „Parkovací a 
odstavné plochy Hřibojedy“. 

7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podáním žádosti o dotaci na projekt 
Polyfunkční komunitní centrum Hřibojedy - rekonstrukce čp. 60 v obci Hřibojedy do 
dotačního titulu MMR - 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
prostřednictvím firmy Profesionálové a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 
288 06 123 

8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zrušení níže uvedených nařízení 
obce Hřibojedy: 

✓ Nařízení 01/2014 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.  

✓ Nařízení č. 02/2014 kterým se vymezují úseky místních komunikacích obce 
Hřibojedy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Hřibojedy.  

✓ Nařízení č. 03/2014, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území 
obce Hřibojedy.  

✓ Nařízení č. 04/2014 o provedení čísel popisných a evidenčních na území obce 
Hřibojedy, o označení místních částí (evidenčních jednotek) a veřejných 
prostranstvích.  
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9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Nařízení číslo 01/2020, kterým se 
stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic. 

10.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Nařízení číslo 02/2020 o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje na území obce. 

11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Nařízení č. 03/2020, kterým se ruší 
nařízení obce č. 04/2014 o provedení čísel popisných a evidenčních na území obce 
Hřibojedy, o označení místních částí (evidenčních jednotek) a veřejných prostranstvích. 

12.  Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje finanční příspěvek pro 
poskytovatele sociálních služeb Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Dvoře 
Králové nad |Labem, Benešovo nábřeží 1067, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 434 
62 162 ve výši 5 000,00 Kč. 

13. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje dotaci v částce 1 000,00 Kč pro 
Městskou knihovnu s regionálními funkcemi Trutnov na nákup knih do výměnných 
fondů. 

 

 

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

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

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


