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Obce Hrobce
:!astupitclst~o obce Hrobe~

Usn eseni
Z tO. zasedání Zastupitel.~ lva obce Hrobce,
K on;oného dne tl.U. 2015, od 18 hodin. v KD v Hrubcích
Znsedúní zaslupitdstvn o\1ce Hr()bce b)·lo z.~hájeno v 18:(}() hudin starostou obce Petrem
Ktižem (dále jen přodscdajlcf)
Jnlormace. podle § 93 oů~t. I %:l.kona o obcicb byla na úřední desce Obccniho úřadu zveft\jněna
v souladu se zákonem po dobu nejméoč 7 dní, a to od 4.1 l. do 12.11. 201 5. Současn.:: byla
infonnace z•·eřejněna v elektronické podobě na webových stránk:ich obce.
l'h:dseda.iicí z prezenční listiny pfitomnosli člen~ 28snopitelstva (j>řiluha č. I) koosraroval, 'ic je
přftomno S z 9 takže 'l.:l.~tupitciM''O je usnášení schtlpoé dle§ 92 :r.:ikona o obcích.
1'/l:d~dajid navrhl určit juko covHo••atele zápisu pani H""u :;avelovou, H""u
Vonostránskou a zapi$ovatelem předsedujíciho flc. Petra laik
:"'ávo-.h usnesení:
Zastupitel5tvo o bec Hrobce schvahti<: ovii:řovutdi zápisu pmú Hanu Šavelovo\1
a Hanu Vonosu·ánsko u. :.Capisovotelem Jle. Petra Klíž.::.

Mlo někdo připomínku nebo' jin~· návrh.
Hlaso,·áni: Pro S, proti O , t<k~el se O.
Usne.<ení: scll,·áleno.
l'tedsedajicí se-marnil přítoi1Ulé s návrhem pn>~mu v souladu s inrormacemi zverejnen)·mi na
ú1edru desce.

l'mgrnmlO. zasedúní (1012015)
i) Zllhájcní, určení ověřovat~ li• zápisu, :zapisovatele.
2) Schváleni prr.>gramu.
3) l'rojcdnánl a případné schváleni zři<ení v~cného břemene ve prospěch tirmy Aroma ll..s. pro v
minulosti uložené vodovod1ú potrubí na pu,.cmku p. ~- 136;30 K lj Hrubec.
4) Projednání a přípHdné ,;chválení ce~úku služeb a zápdjček obecního vyi>Hvcní a t~chniky.

S) Projednání a příJX•dnč ;;chválení provozního ň'.du f<Olbalového areálu Hrobce.
6) Projednání a případné schv:ileru záméru obce invesriee do sníženi L'tlergetické náročno."i
fotOO.Iovvch šaten v Hrobcich.
7) l'rojcdcáni a schvélení zliměro investice ÚCJ pfí<eml budovy MŠ v Rohatcích.
8) Projednání a příp3dné sdmlletli návrhu na zm6nu ru\pln! práce zastupitel ti aj~jich odml!ňovánl.
9) Projedn!tní mo1.nosti o bce pti překračování maxim{olni dov~leoé rychlo;.ri. (obec bude :i.:ídat "
mi:řl:ui rrchlosti policii ČR)
i O) Pwjcdnání možnosti upuštěni t>d vymáháni dluhů za m:~.uplaccrté poplatky. (Zmčn" "\kona č.
565!1 9')() Sb., o mistnich l'''l'latdch. ''ť zněni po~d~jšfch pl~dpistt )
ll} Pr~jodnání ~ prÍ[>C.dné Mnnovcní ~u.•tt1~ho ?a <)dvlidčo i odpadnfc.h <'<;d kanatizad' Rohatcích.
ll) Projednání a piíp:odné 'dwálc:>í roz;x...Ctové zmčny č. 2 .ro IV. čtvr1leri.
Doplnění programu:

13) Projednání 1..:\mčru obce zukoupil bf'Valý sklad ČD pi-ilehlý mi pozemky.
14) Schv:\kní mimořúdné finanční odměny řcdit.tce MS v Rohatcích.
15) Projednáni" •thdlení roční itčetní závěrl<v- MŠ Rohatec za rol• 2014.
16) Projednání a schváleni h uspodářskébo \")".sled ku MS Kuh~tcc <a rok 2014.
17) Projednání a :weře.inčn1níovrhu o'O~počtn obce n;o rok 2016.
13) Diskuze
14) Závěr.

.

Nánh usnesení:
Zaslupilclslvo obce Hrobce scltvalujc, přednesený l>n)gram 10. zasedání rok 2015
Hlasováni: Pro 5, proti O, zdňel se O.
C.mcscnf: scltválcno.
~· .
h usneseni•
,.,
~vr
I) I; rčení ově~ovutcJu záJlÍm a zapiso\·atele.
Zastupitelscvo obce Hrobce schvaluje C>včřovatcli zápisu paru Hanu Šavekwou, Hanu
Vunoslrimskou a 7apisovate1en1 Bc. Petra Kříže .

Schváleno dří,·e.

2) l'ro.íednání a schválení pt·ogramu duešního zasedání.
Schváleno dřfvc.
3) ProjNinání a &chváleni zřízeni věcného břemene na pozemku p.ě. 136130 KÚ Hrobce.

Navrhovatel: starosta obce.
Jedná i;\) o zřízení vccnéh<> břemene pro v minulosti uloženeho odtokoveho a natokoveho potrubí z
Labe do areálu!)·. Aroma a.s. Věcne břemeno bude zřízeno ve prospěch fy. Aroma Praha a.s. IČ:
60192348. Cena 7.3 7.řÍ%cní včcncho břemene bude st<Jnovena jako cena v místě obvyklá mt l 00 Kč.
za každý metr uložení potntbí ve v)•še jmenovaném pozemku obce. (kat. soímek a záměr dispo2.ice
s majetkem obce v příiO?.c č. 2)
Ma nčkdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlaso•áni: Pro 5, prnti O, zdt7.e! se O.
lJsnesení: sch1.:áleno.

4) Projcdn:lní a schválení ceníku slu:í.eh a půji'ovného ~a p•·onájem obecních technických
prostředku.

Kavrbovatcl: $lar<>sta obce.
Ceník a seznam služeb a pt\ičovného v příloze č. 3)
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hl:.sováni: Pro 5, proti O, :tdržel se O.
Usneseni: schváleno.
5) Projednání a scltválcní provoznilto řádu liltbalového areálu v Hrohcích.

:>i<,vrhovatel: starosta obce.
Provozní řad je v příloze č. 4)
:'vlá někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasowáni: Po·o 5, proti O, ~dr~el se O.
Usnesení: scválcno.
6) l'rnjednáni a scbváleni <áměo·u investice do snihn í energetické
náročnosti fotbalovvcb
.
.
šaten". Hrnhcích.

Navrhovatel: starosta obce
Zastupitelstvo obc~ souhlaóí se ' a dáním a zpracováním projektové dokumentace potřebně k podťmi
žádosti o dotaci na OPŽP ČR na projekt snížení energetické náro!Onosti rotbalových šaten. Podle
dn~s dostupnych inrom1aci by případna vyše dotace měla čiuit40% z ceny realizace projektu.
l\·1a někdo připomínku nebo jiný návrh?
HlasoYáoí: Pro 5, proti O, zdržel se O.
l.isncscnl: schváleno.

/
v

7) Projednání 11 s c.hvá len í ,,áměru investice do pf1zculf budov-y MS v Roh atcfch
Navrhovatd : Sll\rosta obce.
Zastupitelsn•o obce souhlasí s plipravou a podáním žddosti o dotaci ru• rekonstrukci plízemí Y!Š v
Rcl hatcich z fond u Ústeckého kr<\ie. Pod le dnes tlostupn ých infol'lnnci by případná výše dot~cc mčla
činil 70%2 ceny realizace pr~jekn1 a 7;idnst n přlspčvck na opruvu zřejmě nebude spoje n s
7.-idn)·mi náklad)· na zpracovátú pr~iektu.
M á někdo plipurnínku nebo jiný návrh?
mucwiln(: Pro 5, proti O, zdržel ~· O.
l!sooseni: schv:\l cno.

8) Proj ednóni a

případné sch>"álení návrh o na zml'uu n'plnč p r :íce :r.~stupitelu

a jejich

o d miíilová ni.

Navrhovntel: nústo:;tmostka obce Hana Šavelová.
l ditvodu rrucnvní '')'tíženosti v mém novém zamčstnánr se nemobu funkci věnoval tak imcn,ívnč
jak by. dle mého úsudku bylo třeba. Proto navrhuji srútir moji prucovní nápln a tím i odměnu za
\'Skon mé funkce místoslaroslky. Tabulka i>dmčňOvluti v pt!loze č. 5.
Má n~kdo plipomfnk'\1 nebo jiný návrh'!
}llasnvání: Pro 5, proti O, zdržel se O.
Usncs.,nl: ~chváleno.
9) Pro.lcdnúní mnžnn• tí obce při pfckr~ěo,·ánl maxh111\lní dnvnlené rychlosti. (obec bude žádat
o mčfcní 1-ych losti po licii ť:R)

Navrhovatcl: staro$ta v hec.
V reakei na čemé žádosti občanů t><>7:ldám f")!icii ČR o prováděni měření rychlosti v na~ich obcích.
Má nčkdo ptipon>ínl;u nebo jin)• návrh?
Pan Miroslav Sekera: upozornit na morousi ome>cní pn\jezdu nákladtúch automobilů dle ?.ákona a
na nutnosti úkolovat tímto policii. Starosta obce- zahrne toto do l:hlo~1i /llSílan.< polic.ii.
Zasmpitclstro bere zprl•" !<la r"''Y na >•Momr.
10) l>rojedn:lnr možJtostí upuštění od \')'máll:iní. (Z m ón:~ dkcon a i.'. 565/ 1990 Sb., o mi•tnich
popiMckb, vr :mění p(wlěj~lch předpis u.)
Navrhovutcl : sr.arost>t obce.
Na zilklnde § 16 u, § 16 b, výše jmenovaného novelizovaného zákollll J:cc s platnosti od 29. 1O. 2015
upu.;;tíl od vymáhátú dlužných částek za neuhrazcné 111i~tní puplatky. Proto navrhu.ii aby obcc11Í
ůřad oplikuval tow u.~tanove1ú a v ptipadech uvedených v tc>m lo zákoně d lužné částky n ev)onůhal.
Zejména u ůlu:ř.nikó, kteří se v rozhodné době nezdr1.ovali v 11aší obci a služby zn odvoz oopadu
n evyužlvaly. O becní úřad miti'.c ro:~:hodnout na zilklad! n )XI po~ouzcní žádosti dlužnikn.

{inr,)rmsce o novele zákona č. 565/1990 SJ:l. v příloze č. 6.)
HIMOVÁDÍ: I'ro 2, proti 3, zdr/.el se O.
tJ!lne~t-ni: n~sch\·áleuo.
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ll) Projednání a ~chválení stanovení stočného za odvádění odpadních vod kanalizací v
Rohatcích.
Navrhovmcl: ~tarosta obce.
V souč-asnosti obec Krobce získala všechna potřebná povoleni na provozováni kanaliz.ace
v Rohatcích. Proto je moblo se zástupci obec podepisovat sml ouvy o odběm odpadních vod.
Cena 35,38,- Kč/ m3 za odběr odpadních vod se odvyjí od cenov~ho výměm SčVK a .s. pro rok
2015. Na základě, ktereho obec hradí celkové stočné za převzetí odpadních vod k likvidaci.
Stočné za mk ::\015 bude občanům počítáno alikvotnč od podpisu smlouvy o předávání odpadních
vod s fY. Sč VK a.s. od 31.8. 2015. do doby provedeni odpočtu v(>dného. Elektrická energie
potřebná k přečerpáváni odpadních vod a úhrada ZtL pwvAdění povinného odborného zastupov~oí
bude hrazena z rozpočtu obce.
Formulář smlouvy o odvádění odpadnlch vod ~ude ke staženi na webu obce, k vyzvednutí
na OU v Hrobtích nebo každé úter)· v přlzcmi MS v Rohatcích od 18 hodin.
!vlá někdo připomínku nebo jiný návrb?
J>un Sekem Miroslav - proč obec neposk}1ne občan tun stočné zdam1a. Starosta- obec w odváděni
odpadních vod platí jak je uvedeno v)•šc.
Hhuování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usneseni: schváleno.

12) J:'rojednánf a případné schváleni rozpočto,·é změny č. 2 za IV čtntlctl.
Navrhovatel: Navrhovatel: za finanč1ú výbor paní Alena Ďurišová.
(rozpočtová změna v příloze č. 7)
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usneseni: schváleno.
13) Projednání záměru obce zakoupit bývalý sklad ČD přilehlými pozemky.
Navrhovatel: starosta obce.
Jedná se o bývalý sklad ČD na pozemku p.č. 213 st. a přilehlé pozemky 671/13, 671/14, 671/15,
671 i17, (příjezdová cesta ke hřišti) 671/18 vše v KÚ Hrobce.
Souča~ná odhadní crna souboru pozemků je 1 091 260 Kč. O případném z;výhodnění nákup!Ú ceny
pro obec se v současnosti vyjednává. (Geometrický plán a znalecký posudek jsou v příloze č. 8 a 9)
Má někdo připomínku nebo jiny mlvrh?
l'an Luboš Jabor -jaké bude mít sklad využiti'! Stm·osta - např. Garáže a sklad pro obecní teclmiku
a sběrný dvůr mů/c být schovaní'·
l'~n Sekem :VUroslav - sklepení skladu je kontaminováno ropnýnú látkami. Starosta -před
předložením návrhu ke koupi skladu ptizve odborníka a ncch{t toto riziko posoudit.
Hlasování: Pro 5, proti O, zdržel se O.
Usnesení: scl!váleoo.

14) Schválení mimořádné finanční odmčny ředitelce MŠ v Rohatcích.
Odměna bude vyplacena z rozpočtu kraj~kého úřadu. (Pňloha č. !O)
Má někdo připomínku nebo jiný navrh'l
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usneseni: schváleno.

15) Projednání a schválení roční účetní uí'·ěrky MŠ Rohatce za rok 2014.
Navrhovatel: za tinanč!Ú výbor paní Alena Ďurišova
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku MŠ Rohatce za rok 2014.
(Výkaz zbku a ztráty je v příloze č. ll)
Má někdo při!J(>tninku nebo jiný návrh'!
fllasov:\ni: Pro 5, proti O, zdrlel se O.
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Usnesení: sch,•oílcno.
v

16) l'rojednání a sehváleni hospodáň;kého \'ýsledku MS Robutce za rok 2014.

Navrhovatel: za finru1Č1Ú výbor pruú Alena Ďurišová
Zastupitelstvo obce schvahtie hospodářský výsledek lv1Š :a1 rok 2014 ve výši 53 508.31 Kč. A
soublasí se zaúčtováním hospodářského výsledku za :!014 tj. 53 508,31 Kč. do r~zcrvního fondu
MŠ Rohatce. (Tvorba a čerpání rezervního fondu v roce 2015 v p7íloze č. 12)
i\1(1 nčkdo piipomínku twbo jiný návrh'!
Hlaso,•ání: Pro 5, proti O, zddel ~e O.

l:snesení: schváleno.
17) Projednání návrhu rozpoNu obec před zvefejněním na rok 2016.
Navrhovatel: za finanční výbor paní Alena ÚurBová
~avrhovaný Wlpočet j e v příloze č. 13 a bude vyvěšen na ůřed1ú desce a na webu obce)

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Star(lsla rozp(tčct dnes ncs~hvu!ujeme. Dle :ddtona o obcích se zastupitelstvo a veř~inost dnes
$C7nárni s pi·edlo?:cr1~·1u návrhem a mhTh se un 15 dní v~";~sí a na pNštíru í.'.ascd{ulí ptedlo?:í h~
s·~hválení.

Hlasování: Pro 5, Jl roli O, zdržel se O.
Usnesení: scb\'áleno.
18) Diskuze
Staro~ta ohce

~a

žádost pana Bufáka zde apeluji na ohleťluplnosr chovatelů koř.ek, které znt'čišťují 7-<lhr~dy
sousedů vtkaly.
Starosta obce- lil. ll. konečně proběhne j~dn{uú se zástupci SVČK <t.s. ohlcclně zápachu kanalizace
v Hrohckh. V SOIOt~sné době je se 17· tiletSln zpožděaím kanalizace Hmbce majetkově převedena
na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., která je zodpovědná za provozování tohoto díla.
Obec se hude snaíil být nápomocn,\ při realizací všech opa(ření proti zápachu.
Pan M. Sekera- dota7. na pn)b~h oprav oplocení v M~. Starosta- v sobotu 14.11. by mělo být
hotovu. Ale již máme územní souhla~ na posunutí oplocení 7.a účelem nnikn prostrans!ví pro
parkován[ tak hude mzkopaná další (';\st. Pokusíme se vymyslet provizorní plot, aby byla zajištěna
he~pei'nost dčrí.

Paní Lenka Fujerová- dotaz na lampu VOu z.astolvky 11a Hrobce v Roh;trdch. Starosta - svčtlo je v
kallcelái'i, sloup je objednaný doufám, že do 1- 2 tydnu bude.
· dotaz na zpomalovací semafory v obou obdch. Starosta- na zpomalovací semafory v obou obcích
jsou vyčleněny finanční prostředJ.:y cca 300 tisíc což pravděpodobně vystačí tak na jeden.
V současnosti prově~ji možnosli čerpání dotad niJ tato dopr~•vn( op(ltř<'ní.

Pan T.ub(IŠ Jabo~ - dolitz na pritbčh akce zaslepení ulice K KybníJ;,ll. Starosta- projekt a povolení
odbont dopravy máme čeká se na volnou kapacitu loe;,ličol vodorovného dopravnílm 'l.načeni.
Ostamí ptvky jako květináče montM, závory a bali.setů dodáme svépomocí. Všechno však závisí na
počasí, které umožní kreslit vodorovné t.načení na asfalt
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19) Zú>·~r.
"

/.asedánl bylo ukončeno v h(>din. 1\a zasedání b)'lo plftotlli\CI '(>1>ěanl).
7.Apis bvl
• vvholovcn <ine<-<'13. 11. 2015
~
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Zapisovald : .. . ::<-.~~~
..... ( ' :::.•..d).te c .. 13.11 . 20 l 5......

Ověřovatelé: ....:.....•............; .................................. d~:e :............'.............
i.,
1:' fl . I '

Starosta: Rc: l'elr Klíž···~;._...;..: ................ dne ....~ ..~ .....:.....:.......
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·

,

~

Mlswstarostka: .Hana ~avelov:í ...............:.................dne ........:.......'...... .'..::·
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Razítko obee:

Se:wam přiloh:
I) Prezenční li~tina prítonmych Y.8Sl\lpi telť'l
2) Zvetejněný >ámčr dispozice s majetkem obce (věcné břemeno Aroma Praha a.s.)
3} Cenil: služeb a p~jčtwného
4) Provwní hld folbalového hfi:llě v I!robcich.
5) Tabulka odměňování zastupit~liL
G) infom1ace o novele záknna č. 565/1990 S 1-l. o mlsllúch poplatcích
7) Rozpočtova zm~na č. 2 z11 LV. 6vtlctí.
8) (íco rnetrick)· plán pot.cmky <::o.
9) 7J1aleckS· posudek sklad.
IO) Odměna teditelka
ll) Vý~a><. ziSIC\1 a ztrát 2015 MSi Rohatce
12) Tvorba u č...•rpan( rezervního JO.mdu MŠ
13) N:ivrh T(>ZI>OČtu obce na rok 20 16
(Přílohy

j;,ou k nahlédnutí na o~ctúm útatlč v Hrobcích. l'mvo:t.ní fád a ceník půjčovnébo budou

zveicjni:ny zpťlsobetn oh\'yklým)
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