
ANONYMIZOVANÁ VERZE ZÁPISU Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HROBCE, 

konaného dne 25. 4. 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 18. 4.                   

2019 do 25. 4. 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 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je              

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan Šuman je omluven. 

  

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhla určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii Křížovou a 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,             

Petra Ericha a zapisovatelem Ing. Kateřinu Hlaváčovou. 

Hlasování: Pro 8, 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. Program byl doplněn o bod 7. a 8.  

1. Zahájení a schválení programu  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

3. Schválení nákupu sekačky 

4. Revokace usnesení č. 5 z 5. zasedání ZO ze dne 28. 3. 2019 je schválení obecně závazné vyhlášky                   

č. 1/2019 -  Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hrobce 

5. Schválení smlouvy o uložení a úhradě biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu Židovice 

6. Rozpočtové opatření č. 2 

 

Doplnění programu: 

7. Schválení smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

8. Schválení Nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hrobce 

9. Informování občanů a diskuze -  využití hřiště a kabiny, hřbitov, bioodpady, kaly v Rohatcích 

10. Závěr  

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje následující program 6. zasedání. 

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Schválení nákupu sekačky 

Na hřiště je nutné koupit sekačku, nabízí se nám koupit použitou za 120 000 Kč, nová stála něco přes                   

půl mil., úplně nová teď stojí 470 000 Kč. Konkurenční nabídky jsou buď dražší nebo stejně nákladné.                 

Na ISEKI mám jen nejlepší reference, používají ji města i obce v okolí. Cca za 40 tis. se k tomu dá                     

dokoupit zametadlo na chodníky, což by nám ulehčilo práci v zimě.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje nákup sekačky ISEKI SXG 19 za 120 000 Kč a                

pověřuje starostku k provedení. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným            

občanům.  

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

  

4. Revokace usnesení č. 5 z 5. zasedání ZO ze dne 28. 3. 2019 - schválení obecně závazné                                   

vyhlášky č. 1/2019 - Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce                           

Hrobce 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 5 z 5. zasedání ZO ze dne 28. 3. 2019 - schválení                  

obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 - Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území               

obce Hrobce. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení smlouvy o uložení a úhradě biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu                       

Židovice 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje smlouvu o uložení a úhradě biologicky            

rozložitelného odpadu na kompostárnu Židovice. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit           

se přítomným občanům.  

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou. Před              

hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č.  6 bylo schváleno. 

 

7. Schválení smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro            

ochranu osobních údajů. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 
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Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

8. Schválení Nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce                           

Hrobce 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje Nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního a             

pochůzkového prodeje na území obce Hrobce. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se             

přítomným občanům.  

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdržel se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Informování občanů -  diskuze 

p. Bernasová - aktuální situace České pošty - partnera 

p. Mrázová - biopopelnice - informace o výměně a počtu kusů 

P. Kříž - prosba o zalévání stromů vysazených v rámci projektů biodiverzit, projekt 1000 stromů pro                

Česko, kotlíkové půjčky 

L. Křížová - revize kotlů 

 

10. Závěr 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30. Zasedání se zúčastnilo dle podpisové listiny 10             

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: tři srovnatelné nabídky na nákup sekačky 

Příloha č. 4: Smlouva o uložení a úhradě biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu Židovice 

Příloha č. 5: Rozpočtové opatření č. 2 

Příloha č. 6: Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

Příloha č. 7: Nařízení č. 1 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hrobce 

 

Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích. 

  

Zápis byl vyhotoven dne 28. 4. 2019 
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