
ápts z vrŘrlnÉno znseoAniznsrupttELsTvA oBCE HROBcE,
konaného dne 29. 11,2018 od 19:00 hodin

Zaháiení zasedán í zastu pitelstva

Zasedáni Zastupitelstva obce Hrobce (dále též jako,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:02 hodin

starostkou obce ing, Kateřinou Hlaváčovou (dále jako ,,předsedající"), Předsedajici schůze

konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst, 1zákona o obcích byla na

úředni desce Obecního úřadu Hrobce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dni, ato od21.11.
2018 do 29. 11.2018. Současně byla zveřejněna na úřední desce umožňujíci dálkový přistup,

Předsedajicí schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,

že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu g členů, takže zastupitelstvo je

usnášeníschopné (§ 92 odst, 3 zákona o obcích). Pani Alena Ďurišová je omluvena.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedajicí navrhla určit jako ověřovatele zápisu pani lng, Lucii Křížovou a Petra Ericha a

zapisovatelem Bc. Petru Peřinovou. Před hlasováním dala předsedajicí možnost vyjádřit se přítomným

občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní lng. Lucii Křížovou,

Petra Ericha a zapisovatelem Bc. Petru Peřinovou,

Hlasování: Pro 8, proti0, zdželse 0
Usnesení č, 'tr bylo schváleno"

2. Schváleníprogramu
Předsedajicí seznámil přitomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřednídesce. Před hlasováním dal předsedajicí

možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usneseni: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje následujíci program 2. zasedání (212018)

1. Zaht4eni a schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3, Složení slibu zastupitele

4. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 -2022

5. Určenízastupitele pro územní plánování

6, Dodatek ke Smlouvě č.20497 o nájmu části nemovitosti

7. Rozpočtové opatření č, 6

8. Úprava úřednich hodin OÚ Hrobce

9. Záměr obce na pronájem nebytových prostor

10, Volba předsedy kontrolniho výboru, schváleničlenů finančního a kontrolního výboru

11. Příprava i,ozpočtu na rok 2019

12. Půjčka MŠ Rohatce
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13" Odměna pro ředitelku MŠ Rohatce

14" Různé

15,Závér

Hlasováni: Pro 8, proti0, zdželse 0
Usneseni č. 2 bylo schváleno.

3" Složení slibu zastupitele

Pan Suttner rezignoval na svou funkci dne 21.11.2018, na jeho misto nastupuje pan Martin Šuman,

Předsedajíci v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala pana Šumana ke složení slibu. Složení

slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:

,,Slibuji yěrnosť České republice. Slibuji na syou česí a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat

svědomitě, v zájmu obce Hrobce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České repubtiky,'

avyzvala pana Šumana ke složení slibu pronesením slova,,slibuji" a podpisem na listině prokazujíci

složení slibu (příloha č, 2). Panu Šumanovi bylo předáno Osvědčení o zvolení člena zastupitelstva

obce"

Návrh usneseni: Zastupitelstvo obce Hrobce bere na vědomi složení slibu zastupitele Martina Šumana,

Usnesenim č, 3 bere zastupitelstvo na vědomi složení slibu zastupitele Maňina Šumana.

4. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 -2022

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obcím ukládá zpracovat

a zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl

zveřejněn 15 dni, Před hlasováním dala předsedajicí možnost vyjádřit se přitomným občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 -

2022,

Hlasováni: Pro 8, proti 0, zdrželse 0

Usneseni č, 4 bylo schváleno.

5. Určenízastupitele pro územní plánování

Dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánovánia stavebnim řádu, dle tohoto zákona § 6 odst. 5 písm.

f) zastupitelstvo ,,vykonává další činností podle tohoto zákona". Zastupitelstvo tedy musi urČit

zastupitele, ktený bude spolupracovat s pořizovatelem. Předsedajíci navrhla sebe. Před hlasovánim

dala předsedajicí možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usneseni: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje lng. Kateřinu Hlaváčovou určeným zastupitelem

pro územní plánováni na celé volebni obdobi 2018 - 2022.

Hlasování: Pro 8, proti0, zdželse 0
Usneseni č, 5 bylo schváleno,



6. Dodatek ke Smlouvě é.20497 o nájmu části nemovitosti

Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy s Vodafone Czech republic a.s, (vysílač na Bulfu) o 10 let,

tedy do roku 2028. Zámér visel od 31J.2018 do 18,8.2018. Dodatek je přilohou zápisu. Před

hlasovánim dala předsedajicí možnost vyjádřit se přítomným občanům.

p. Matek: Toto je nehlasovatelný návrh, který je zcela v kompetenci starostky.

p. Hlaváčová: Dle mého názoru je tento návrh hlasovatelný. Prodlužujeme nájemní smlouvu o 10 let, je

tedy třeba, aby rozhodlo zastupitelstvo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje prodloužení nájemni smlouvy o 10 let a
pověřuje starostku k provedení.

Hlasování: Pro 6, proti0, zdňelse2
Usneseníč. 6 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 6

Návrh usneseni: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Rozpočtové opatřeni č. 6, které je přílohou

zápisu. Před hlasovánim dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

p. Matek: Navrhuji vypustit z rozpočtových opatření 2 body týkající se výstavby chodníků a opravy

kabin. Chtěl bych zaslat soupis faktur týkajicích se těchto bodů,

p. Hlaváčová: Soupis faktur Vám zašlu. Jedná se navýšení o stavební dozor, geodeta, projektového

manažera a ll.etapu chodníků v obci - zaměření chodníků ul. Hlavní u Sekerů a ul, Na Kopečku.

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, tedy o vypuštěníz rozpočtových opatření 2 bodů týkajících se

výstavby chodníků a opravy kabin.

Hlasováni: Pro 2, proti5, zdželse'1
Protinávrh nebyl schválen,

Přejděme tedy k hlasováni původniho návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6,

Hlasování: Pro 6, proti2 (p. Matek, p, Erich), zdrželse 0

Usneseníč, 7 bylo schváleno,

8. Úprava úředních hodin OÚ Hrobce

Předsedajicí navrhla změnu úředních hodin Obecního úřadu Hrobce na pondělí a středu od 8:00 do

15:00 a čtvrtek od 18:00 do 19:00, Ostatni dny po telefonické domluvě. Před hlasovánim dala

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům,

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje změnu úřednich hodin.

Hlasování: Pro 8, proti0, zdželse 0



Usneseni č" 8 bylo schváleno.

9. Záměr obce na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 88 o rozloze í()5m2

Jedná se o pronájem obchodu" Zámér visel od 28,2.2018 do 15. 3. 2018. Zákon o obcích přímo

nestanoví lhůtu pro uskutečněni záměru, ale Ústavní soud svým rozsudkem rozhodl, že doba nemůže

být delši než půl roku. Před hlasováním dala předsedajici možnost vyjádřit se přítomným občanům.

p. Matek: Toto je nehlasovatelný návrh, který je zcela v kompetenci starostky.

p. Hlaváčová: Dle mého názoru je tento návrh hlasovatelný. Pronajimáme obecní majetek a je třeba

rozhodnuti zastupitelstva obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových

prostor k podnikání v nemovitosti č,p. 88 o rozloze 105m2 (nájemné zdarma, za úhradu energii, na

dobu neurčitou s třiměsiční výpovědni lhůtou) a pověřuje starostku k provedeni.

Hlasování: Pro 6, proti0, zdželse 2
Usneseni č. 9 bylo schváleno.

10. Volba předsedy kontrolního výboru, schváleni výše jeho odměny, schválení členů

finančního a kontrolního výboru

Předsedajicí navrhla zvolit na pozici předsedy kontrolního výboru Jana Čižka s měsični odměnou 2 500

Kč. Před hlasovánim dala předsedajici možnost vyjádřit se přítomným občanům,

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Jana Čížka na pozici předsedy kontrolniho

vlboru s měsíčníodměnou 2 500 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželse 0

Usnesení č. 10a) bylo schváleno.

Předsedajíci navrhla zvolit na pozici členů kontrolního výboru Viktora Dolejšího a Jaroslava Jelínka,

Před hlasováním dala předsedajicí možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Viktora Dolejšiho a Jaroslava jelinka za členy

kontrolního výboru.

Hlasování: Pro 8, proti0, zdrželse 0

Usneseni č. 10b) bylo schváleno.

Předsedající navrhla zvolit na pozici členů finančniho výboru Hanu Vonostránskou a lng. Simonu

Hanouskovou. Před hlasovánim dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Hanu Vonostránskou a lng. Simonu

Hanouskovou za členy finančního výboru,

Hlasováni: Pro 8, proti 0, zdžel se 0

Usneseni č. 10c) bylo schváleno.



11" Příprava rozpočtu na rok 2019

Předsedajíci informuje o připravě rozpočtu, návrh rozpočtu bude zastupitelům k dispozici 3. 11.2018.

Návrh rozpočtu musí viset 15 dni před schválenim, předsedající navrhuje termin 3. veřejného zasedáni

zastupitelstva na čtvrtek 20. prosince"

Zastupitelstvo bere na vědomi postup při připravě rozpočtu,

12. Půjčka MŠ Rohatce

Předsedajicí navrhuje půjčit MŠ Rohatce finanční prostředky ve výši 100 000 Kč na předfinancování

školního asistenta z projektu "Rohatecká školka pro všechny ll. Projekt je schválený, realizuje se od

1, 9. 2018, dotace přijde pravděpodobně až na začátku roku 2019. Je to tzv. průtoková dotace, MŠMT
pošle penize na kraj, kraj obci a obec školce, Kraj od konce listopadu nepřijimá platby, až po novém

roce. Před hlasováním dala předsedajicí možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje půjčku pro MŠ Rohatce ve výši 100 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usneseni č. 12 bylo schváleno"

í3" Odměna pro ředitelku MŠ Rohatce

Stanovení platu a zároveň i odměn ředitele školy, náleži do pravomoci orgánu, který ho do této funkce

ustanovil(dle § 166 odst. 2 zákonač.56112004 Sb,, školského zákona, ve zněni pozdějších předpisů, a

dle § 122 odst. 3 zákona č.26212006 Sb., zákoníku práce, ve zněni pozdějších předpisů). Touto

pravomocí disponuje Rada obce na základě ustanovení§ 102 odst. 2 písm. b)zákona č. 'l2812000 Sb.,

o obcich (obecní zřizení), ve znění pozdějšich předpisů. V obcích, kde se Rada obce nevolí, vykonává

její pravomoc starosta (§ 99 odst. 2 zákona o obcích). Starostka stanovila odměnu ředitelce MŠ

Rohatce.

Zastupitelstvo bere na vědomíschváleníodměny pro ředitelku MŠ Rohatce

14. Různé - přečerpávací stanice, stromy, KD, SMS lnfokanál, web obce

Přečerpávaci stanice - z poznatků SČVK jsou jedna z příčin přetékání splašků z přečerpávací stanice

do Labe vlhčené ubrousky, které se splachují do záchodu, Žádáme občany, aby tyto ubrousky

nevhazovali do záchodu a tím neucpávali odtok z přečerpávaci stanice, Zaměstnanci SČVr v
současné době chodi pravidelně odtok čistit.

Stromy - na základě rozhovoru s lng. Pémen z odboru životního prostředi Roudnice nad Labem bylo

zjištěno, že 90% stromů v obci je poškozeno a umírá, Budeme muset zpracovat program obnovy lip.

SMS lnfokanál - starostka navrhuje zavedeni SMS lnfokanálu, ktery by byl spravován přes internet, V

současné době nelze převzít kontakty z původního sms kanálu po technické stránky i z důvodu

platnosti GDPR. Náklady budou cca. 1500,- na zavedení a 300,- měsíčně na provoz,

Web obce - je v plánu předěláni webových stránek obce z důvodu zlepšeni přehlednosti a přístupu.
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Oprava silnice v ul. Roudnická v Rohatcich - v prvni polovině r.2019 plánuje Správa a údržba silnic

Ústeckého kraje, p" o, opravit povrch ul, Roudnická v Rghatcích. Podmínkou je oprava kanálů, které

byly při vybudováni kanalizace vybudovány špatně,

Diskuze

I - propadávajicí se kanály a silnice pr.O I. Starostka - o tomto probtému vím,

stejný problém je i u I v zatáčce ul. Hlavní. Máme slíbeno, že bude opraveno v rámci oprav

silnice v Rohatcích i s autobusovou zastávkou v Hrobcich. Ta není provedena dle vyjádření SUS ke

stavebnímu povoleni, měl být vyfrézovaný a dorovnaný celý jizdní pruh u zastávky, To se nestalo,

silnice je nakloněná k zastávce a autobusy musi stavět dále od chodníku, aby neničily dveře při

otevíráni, které narážení do chodniku - máme slíbeno, že do poloviny příštího roku bude tento kus

silnice opraven. Do té doby zvažujeme přesun autobusové zastávky zpět na své původni místo, aby se

cestujicím lépe nastupovalo a vystupovalo,.

I - nákup nového auta pro SDH Hrobce, Stávající auto (Opel Vivaro) dosluhuje, v současné

době je nepojízdné. Auto je potřeba k přesunu JPO k události a také k převozu dětí a vybaveni na

závody. Jednu dotaci na auto ve výši 450 000 Kč máme schválenou, je možné zažádat kraj o dalši.

Cena požadovaného auta se pohybuje v rozmezi 1,1 - 1,2 mil. Kč. Starostka - touto věci se budeme

zabývat na příštím zastupitelstvu.

I - bezpečnost u vily Pod Bulfem. Okolí vily je v současné době nebezpečné, vraky aut,

pochybni lidé. Starostka - o problému víme, řešíme ho s Policii ČR.

I - proč se stále rozdělují obce v akcích. Místostarostka - setkání seniorů bylo řešeno ještě v

rámci plánu na r. 2018, rozsvíceni stromečků je v každé obciz důvodu dvou stromků, zpiváni koled v

rámci Česko zpívá koledy je v kompetenci knihovny v každé obci, Na příští rok plánujeme povětšinou

akce společné, střídání mist konání bude dle možností střídavě v obou obcích.

I - nebylo slyšet v rozhlasu zvoněni, když někdo zemřel. Starostka - u Obecniho úřadu slyšet

byb,I - v ulici Lipová také. Pravděpodobně se jedná o technický problém.

I u I - čistota obce. Chtěla bych pochválit VPP, že letos byla obec čistá a

uklizená. A také bych chtěla apelovat na pejskaře, aby si uklízeli po svých pejscích.

Závér

Předsedajíci ukončila ustavujicí zasedání zastupitelstva v 20:03. Zasedáni se zúčastnilo 20 občanŮ,

Seznam příloh

Příloha č. 1: Prezenčni listina

Příloha č. 2: Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Příloha č. 3: Zveřejněná informace o konáni ustavujíciho zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Příloha č, 4: Střednědobý výhled rozpočtu 2019 -2022
Příloha č. 5: Dodatek ke smlouvě č,20497 s Vodafone Czech republic a.s.

Příloha č. 6: Rozpočtové opatřeni č. 6

Přiloha č,7:Zámér obce na pronájem nebytových prostorv nemovitostič.p,88 orozloze 105m2

Příloha č, 8: Avízo platby

Přiloha č. 9: Schváleni odměny pro ředitelku MŠ Rohatce
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Přílohy jsou k nahlédnutí na 0Ú v Hrobcích,

Zápis byl vyhotoven dne:

Razitko obce
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Doplnění ZÁPlSU Z VEŘEJNÉHo ZASEDANÍ ZASTUP|TELSTVA oBcE HRoBcE,
které se konalo dne 29. 11,2018 od 19:00 hodin

Na základě požadavků pana Matka doplňuiizápis o následující:

K bodu 6:

Pan Matek řekl: "uzavírání nájmů je podle zákona vyhrazenou pravomocí, v našem případě starostky obce, a

proto jej nemůže Zastupitelsfuo schvalovat ani o něm rozhodovat. Je to nehlasovatelný návrh, navrhuji o něm

nehlasovat."

K bodu 7:

Pan Matek řekl: "Navrhuji vypustit z rozpočtových opatření položku Budovy, chodníky ve výši 350 tis. a položku

Zateplení šaten 'l00 tis., protože ktěmto položkám nemáme žádné podklady a nevíme, na co přesně majíbýt

prostředky použity. Na to řekla K. Hlaváčová: "vysvětlí Petr", Pan Kříž si vzal slovo a řekl: "jedná se o další věci

související s chodníky, projektant, dozor a podobně. Také je v tom projekt na etapu ll. Nevím, jestli by to nemělo

být jinak nazvané. Stále na úřad chodí všelijací Ferdové a dávají tam další doklady". Na to pan Matek řekl:

"Nevím co Ferda nosí za doklady, přestože ho znám, ale pokud nebude vysvět|eno, na co mají být prostředky

přesně použity, nemělo by se o nich hlasovat, Chtěl bych, aby bylo toto písemně doloženo azároveň bych rád

dostal soupis faktur na tyto akce a vysoutěženou cenu". K. Hlaváčová pak řekla, že soupis faktur i vysoutěžené

ceny zastupitelům pošle. Pak se přešlo k hlasování.

K bodu 9:

Pan Matek řekl: Toto je nehlasovatelný návrh, ktený je zcela v kompetenci starostky, jako jsem již říkal v

ně nájmu.

starostka

Vyvěšeno: ? ,lL LC ťť
Sejmuto:



tjsNESENí
z 2, zasedání zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 29" 11 , 2018

Zastupitelstvo po projednán í:

1. Vzalo na vědomí složení slibu zastupitele Martina Šumana,

2, Schválilo střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

3. Schválilo lng. Kateřinu Hlaváčovou určeným zastupitelem pro územníplánovánína celé

volební období 2018 - 2022,

4, Schválilo prodlouženínájemnísmlouvy č.20497 s Vodaíone Czech republic a.s. o '10 let,

5. Schválilo rozpočtové opatření č, 6"

6. Schválilo úpravu úředních hodin OÚ Hrobce.

7, Schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor k podnikání v nemovitosti č.p. 88

o rozloze 105m2.

8" Schválilo Jana Čížka na pozici předsedy kontrolního výboru s měsíční odměnou 2 500 Kč.

9, Schválilo Viktora Dolejšího a Jaroslava Jelínka za členy kontrolního výboru,

10. Schválilo Hanu Vonostránskou a lng. Simonu Hanouskovou za členy finančního výboru.

11. Schválilo půjčku pro MŠ Rohatce ve výši 100 000 Kč,

12. Yzalo na vědomí na vědomí schválení odměny pro ředitelku MŠ Rohatce.

lng. Kateřina Hlaváčová

starostka obce
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