
ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROBCE, 

konaného dne 20. 6. 2019 od 19:00 hodin 

  

  

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hrobce (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin             

starostkou obce Ing. Kateřinou Hlaváčovou (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze          

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

úřední desce Obecního úřadu Hrobce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to od 13. 6.                   

2019 do 20. 6. 2019. Současně byla zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup.              

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

že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je              

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

  

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii Křížovou a pana Petra Ericha a               

zapisovatelem Ing. Kateřinu Hlaváčovou. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se           

přítomným občanům. 

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

pana Petra Ericha a zapisovatelem Ing. Kateřinu Hlaváčovou. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

  

2. Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům            

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starostka navrhla doplnit program              

o body 8. Veřejnoprávní smlouva s Městem Roudnice nad Labem pro výkon přestupkové agendy, 9.               

Výsledek výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dopravního automobilu,            

10. Knihovní řády knihovny v Hrobcích a Rohatcích, 11. Nákup vybavení sálu a restaurace. Před               

hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

2. Zahájení a schválení programu  

3. Rozpočtové opatření č. 3 

4. Závěrečný účet 2018 

5. Účetní závěrka MŠ 2018 

6. Dar pro SDH 

7. Nájemní smlouva restaurace v KD Hrobce 

DOPLNĚNÍ PROGRAMU 

8. Veřejnoprávní smlouva s Městem Roudnice nad Labem pro výkon přestupkové agendy 

9. Výsledek výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dopravního automobilu  
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10. Knihovní řády knihovny v Hrobcích a Rohatcích 

11. Nákup vybavení sálu a restaurace 

12. Informování občanů a diskuze  

13. Závěr  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje program 8. zasedání. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

Je třeba schválit rozpočtové opatření, které je v příloze. Finanční výbor souhlasí. Před hlasováním dala               

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou. Před              

hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

  

4. Závěrečný účet 2018 

Je třeba schválit závěrečný účet obce Hrobce za rok 2018. Dle výsledků auditu Krajského úřadu               

Ústeckého kraje je nutné schválit Závěrečný účet s výhradou, neboť v minulém roce nebyla dodržena               

podmínka informování KÚÚK o vypořádání chyb plynoucích z přezkoumání hospodaření za rok 2017             

do 15 dnů od schválení Závěrečného účtu obce Hrobce za rok 2017. Před hlasováním dala               

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje závěrečný účet obce Hrobce za rok 2018 s              

výhradou. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  4 bylo schváleno. 

 

5. Účetní závěrka MŠ Rohatce za rok 2018 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Účetní závěrku MŠ Rohatce za rok 2018. Před              

hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  5 bylo schváleno 

 

 

6. Dar pro SDH 
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SDH podalo žádost o finanční dar ve výši 20 000 Kč, které použije na spolufinancování projektu                

podpořeného Ústeckým krajem na pořízení techniky a vybavení pro mladé hasiče. Kraj dal 30 500 Kč.                

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje finanční dar ve výši 20 000 Kč pro SDH Hrobce.  

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  6 bylo schváleno 

 

7. Nájemní smlouva restaurace v Kulturním domě Hrobce 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje nájemní smlouvu pro nájemce restaurace v KD             

Hrobce, která je přílohou. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení č.  7 bylo schváleno 

 

8. Veřejnoprávní smlouva s Městem Roudnice nad Labem pro výkon přestupkové agendy 

Město Roudnice nad Labem vypovědělo všem obcím veřejnoprávní smlouvu pro výkon přestupkové            

agendy a zároveň nabízí uzavřít novou s platností od 1. 1. 2020, ve které se zvyšuje sazba za případ                   

na 2 500 Kč. Druhou možností je platit právníka a přestupkovou agendu si řešit tu, finančně je ale stále                   

výhodnější uzavřít smlouvu s Městem Roudnice nad Labem. Před hlasováním dala předsedající            

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy s Městem            

Roudnice nad Labem pro výkon přestupkové agendy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  8 bylo schváleno 

 

9. Výsledek výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dopravního 

automobilu  

Minulý čtvrtek proběhlo otevírání a hodnocení nabídek v rámci VŘ na dodávku dopravního automobilu. 

Na pořízení DA je získána dotace z GŘ HZS ve výši 450 000 Kč a Ústeckého kraje ve výši 300 000 Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve  veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodávky "Hrobce - Dopravní automobil", ve smyslu ust. § 27 písm. a) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle Vnitřní směrnice č. 2/2017 k 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dále v souladu s dokumenty „Zásady pro poskytování 

účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH“ a „Pracovní postupy 

a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí, č.j. MV-120920-1/OPF-2017. 

Nejvhodnější nabídka od firmy THT Polička, s.r.o., IČ 46508147, nabídková cena: 1 093 356,- Kč vč. 

DPH. 

ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: THT Polička, s.r.o., IČ 46508147  
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ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy a dílo s vybraným dodavatelem: THT Polička, s.r.o., IČ 

46508147 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  9 bylo schváleno 

 

 

10. Knihovní řády knihovny v Hrobcích a Rohatcích 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Knihovní řády pro knihovnu v Hrobcích a             

knihovnu v Rohatcích. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  10 bylo schváleno 

 

11. Nákup vybavení sálu a restaurace 

Firma Pothouse s.r.o. obci nabídla odkup vybavení restaurace a sálu, poslední nabídka byla vše za 605                

000 Kč. V pondělí mělo dojít k předání vybavení, avšak něco chybělo, něco bylo nefunkčního a spousta                 

věcí byla k ničemu. Nákup tohoto všeho by byly nehospodárně vynaložené peníze, přičemž další              

spoustu peněz by stála likvidace odpadů a věcí, které jsou nefunkční a na nic. Další náklady by obci                  

vznikly v souvislosti s čištěním všech spotřebičů a vybavení. Navrhuji vybavení od firmy Pothouse s.r.o.               

nekupovat a pořídit do KD stoly a židle dle kapacity prostor jinde do výše 250 000 Kč. Dále navrhuji                   

koupit do kuchyně velké spotřebiče do výše 100 000 Kč, pánve a hrnce nechť si přinese každý                 

provozovatel sám.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce neschvaluje nákup vybavení restaurace a sálu v KD             

Hrobce od firmy Pothouse s.r.o. a schvaluje nákup stolů a židlí do maximální výše 250 000 Kč a                  

velkých spotřebičů do kuchyně max. do výše 100 000 Kč a pověřuje starostku provedením. 

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Pan Kříž: Já mám protinávrh. Volal jsem si s panem Doležilem. Martin Doležil je trhovec a paní                 

starostka se v jednání s ním už asi vyčerpala. Fotky, které byly zveřejněny na sociálních sítích, byly pro                  

firmu Pothouse s.r.o. značně dehonestující. Navrhuji, aby se vytvořila komise, která si vybavení             

prohlídne a zpracuje zprávu, kde se porovná, co se dá na trhu pořídit. Paní starostka si představuje, že                  

koupí něco levnějšího, ale když to bude někde v Ostravě, tak kdo pro to pojede, když nemáme tu                  

dodávku. V komisi budu já a pan Erich a paní starostka. Pak panu Doležilovi řekneme, co se koupí. 

 

Starostka: Fotky zveřejněné na Facebooku obce jsem pořídila v pondělí 17. 6. 2019 a odrážejí jen                

reálný stav věcí toho dne. Pan Šuman i pan Matek byli u toho, když jsem je fotila. Posledního května                   

jsem firmě Pothouse s.r.o. psala dopis, že odkoupíme stoly, židle a velké spotřebiče dle seznamu za                

ceny v místě a čase obvyklé. To firma Pothouse s.r.o. odmítla. Všichni zastupitelé tento mail dostali v                 

kopii. Zároveň na neveřejných poradách zastupitelstva jsem ukazovala, co a za jaké ceny se dá pořídit                

v gastrobazaru, kdyby jsi na porady chodil, tak víš, že je to v Lovosicích a ne v Ostravě a dá se tam                      

pořídit všechno, co potřebujeme. 
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Protinávrh: Vytvoří se komise, která zítra vše prohlédne a zpracuje zprávu po jednotlivých položkách a               

předá do pondělí 24. 6. 2019 zastupitelům. 

 

Hlasování o protinávrhu: Pro 6 (Kříž, Čížek, Křížová, Šuman, Erich, Matek), proti 2 (Hlaváčová,              

Ďurišová), zdržel se 1 (Peřinová) 

Protinávrh pana Kříže byl schválen. 

 

 

12. Informování občanů a diskuze 

- paní Türkonová - Kdo vymyslel a koupil na bioodpad normální popelnice? Chybí v nich rošt a                

odpad v nich teče. Pan Kříž - já. 

- paní Kocourková - Jak se vyváží popelnice na tříděný odpad? starostka - Frekvence svozu byla               

z minulého období nastavena nešťastně, místo objednání častějšího svozu byly objednávány           

další a další nádoby. Na základě našeho rozhovoru před 2 týdny jsem objednala zvýšení              

frekvence na všech stanovištích stejně, t. j. plast jednou týdně, papír jednou za 2 týdny a sklo                 

jednou za měsíc. Tabulku s konkrétními daty a dny v týdnu dáme do Hrobecké vlny. 

- paní Erichová - Jak je to s vilou a jejími obyvateli? Hrabou se v popelnicích a já to po nich pak                     

uklízím. Starostka - Situace s obyvateli vily je velice složitá. Je v soukromém vlastnictví,              

nemám žádné pravomoce. Pan Matek navrhoval tzv. bezdoplatkovou zónu, tedy opatření           

obecné povahy, kterým se zakáže doplácení nákladů na bydlení. Od ÚP vím, že na tuto dávku                

mají nárok pouze 2 rodiny s malými dětmi. Tímto opatřením způsobíme to, že je připravíme o                

střechu nad hlavou a ostatní nájemníky nijak nepostihneme. 

- paní Krahulíková - Jak je to s poštou? Starostka - S Českou poštou stále jednám, zatím se                 

nikdo nepřihlásil. V případě, že by poštu provozovala obec, nejsou podmínky vůbec výhodné.             

Pan Sekera - na poštu se musí tlačit, ať pobočku zajistí sama. Já bych si poštu pod obec                  

nevzal. 

- paní Řípová - Uvažuje obec o tom, že by se přijal další traktorista? Ten jeden, co tu je, je                   

přetížený. Starostka - Mezi těmi, co nám Úřad práce nabízel, nebyl nikdo, kdo by měl řidičský                

průkaz na traktor. Já ale toho jediného traktoristu, kterého tu máme, nenutím pracovat ani přes               

čas ani mu nic nevytýká. Naopak mu stále opakuji, že není nutné sekat trávu tak často, že                 

zbytečně usychá.  

 

 

13. Závěr 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:57. Zasedání se zúčastnilo dle podpisové listiny 18             

občanů. 

  

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Prezenční listina 

Příloha č. 2: Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích (pozvánka) 

Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 3 

Příloha č. 4: Návrh závěrečného účtu obce hrobce za rok 2018 
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Příloha č. 5: Účetní závěrka MŠ Rohatce - výkaz zisků a ztrát, rozvaha 

Příloha č. 6: Žádost SDH o finanční dar 

Příloha č. 7: Nájemní smlouva na restauraci v KD Hrobce 

Příloha č. 8: Výzva k uzavření nové smlouvy - Město Roudnice nad Labem 

Příloha č. 9: Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na DA pro JSDH 

Příloha č. 10: Knihovní řád Místní knihovny v Hrobcích, Knihovní řád Místní knihovny v Rohatcích 

Příloha č. 11: Soupis  vybavení v KD Hrobce nabízených k odkupu a jeho fotodokumentace 

 

 

Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích. 
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