
Anonymizovaný ZÁPIS ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROBCE, 

konaného dne 16. 5. 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 9. 5.                   

2019 do 16. 5. 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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je              

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan Kříž a pan Šuman jsou omluveni. 

  

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 7, 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.Navrhuji doplnit program o bod              

Seniorská obálka. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

 

1. Zahájení a schválení programu  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

3. Schválení výsledku výběrového řízení na realizaci zahrady v MŠ 

4. Záměr pronájmu prostoru pro Poštu partner 

5. Seniorská obálka - doplnění programu 

6. Informování občanů a diskuze  

7. Závěr  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje následující program 7. zasedání. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

1 



3. Schválení výsledku výběrového řízení na realizaci zahrady v MŠ 

9. 5. 2019 a 15. 5. 2019 se sešla výběrová a hodnotící komise, která posoudila nabídky 3 firem na                   

realizaci zahrady v MŠ. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého            

rozsahu na služby "Revitalizace zahrady MŠ", ve smyslu ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o                  

zadávání veřejných zakázek, zadávané dle dokumentu „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP           

2014–2020“ verze 7.0, dále v souladu s dokumentem Vnitřní směrnice č. 2/2017 „k zadávání veřejných               

zakázek malého rozsahu“. Nejvhodnější nabídka je od firmy Gabriel s.r.o., IČ 25419455, s nabídkovou              

cenou: 915 149,23 Kč včetně DPH. 

ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: Gabriel s.r.o., IČ 25419455 

ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy s vybraným dodavatelem: Gabriel s.r.o., IČ 25419455 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

  

4. Záměr pronájmu prostoru pro provozování služby Pošty partner 

K provozování poštovních služeb je třeba pronajmout prostor v budově OÚ k provozování poštovních              

služeb Pošty Partnera do doby než se opraví budova bývalé pošty. Záměr je přílohou. Před hlasováním                

dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje vyhlášení záměru pronajmout část nebytových           

prostor v budově OÚ Hrobce, Na Návsi 88,  k účelu provozování služeb Pošty Partner. 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  4 bylo schváleno. 

 

5. Seniorská obálka 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje spolupráci obce s projektem Implementace           

politiky stárnutí na krajskou úroveň, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207, jehož realizátorem je           

MPSV, a připojení se k distribuci Seniorské obálky občanům obce Hrobce. Před hlasováním dala              

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.  5 bylo schváleno 

 

 

6. Informování občanů -  diskuze 

M. Sekera  

- Havarijní přepad u přečerpávací stanice u Labe 

- Kalkulace nákladů na svoz bioodpadu 
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7. Závěr 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15. 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: Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele realizace zahrady MŠ 

Příloha č. 4: Záměr pronajmout část nebytových prostor k provozování služby Pošta Partner 

 

Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích. 

  

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 5. 2019 

  Jméno Podpis Datum 

zapsala K. Hlaváčová     

zápis ověřila L. Křížová     

zápis ověřil P. Erich     

zápis schválil K. Hlaváčová, starostka     

 

Razítko obce 
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