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Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z usnesení
ll. zasedání Zastupitelstva obce Hrobce,
Konaného dne 16. 12. 2015, od 18 hodin. v knihovně v Rohatcích
Zasedání zastupitelstva obce Hrobce bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Petrem
(dále jen předsedající)
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 9.12. do 16.12. 2015 Současně byla
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Předsedající z prezenční listiny přítomnosti členů zastupitelst·;a (příloha č.l) konstatoval, že je
přítomno 5 z 9 takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle § 92 zákona o obcích.
(prezenční listina zastupitelů příloha č. 1)
Předsedqjící navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii Křížovou , Hanu
Vonostránskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra Kříže .
Křížem

N ávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii
a Hanu Vonostránskou. Zapisovatelem Bc. Petra Kříže.
Má někdo phpomínku nebo jiný návrh.
Hlasování: Pro 5, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.
Předsedající

úřední

seznámil
desce.

přítomné

Křížovou

s návrhem programu v souladu s informacemi

zveřejněnými

na

Program 11. zasedání (11/2015)
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016.
4) Projednání a schválení finančního plánu MŠ Rohatce na rok 2016.
5) Projednání a schválení odpisového plánu MŠ Rohatce na rok 2015.
6) Projednání a schválení odpisového plánu MŠ Rohatce na rok 2016
7) Projednání a schválení finančního daru od Sdružení obcí pro nakládání s odpady.
8) Projednání a schválení zavedení SMS informačního systému obce.
9) Projednání a schválení investice do opravy střechy MŠ v Rohatcích.
1O) Diskuze.
ll) Závěr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje,
Hlasování: Pro 5, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.

přednesený

program 11. zasedání rol< 2015

/

Návrh usnesení
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii
Vonostránskou a zapisovatelem Bc. Petra Kříže.
Schváleno výše.

Křížovou,

Hanu

2) Projednání a schválení programu dnešního zasedání.
Schváleno výše.

3) Projednání a případné schválení finančního rozpočtu obce na rok 2016
Navrhovatel: předseda finančního výboru paní Alena Ďurišová
Návrh plánu rozpočtu v příloze č. 2
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Pan Sekera Miroslav: dotaz od kdy měli zastupitelé návrh rozpočtu k dispozici?
Starosta obce: od minulého zasedání, kde byl přednesen a schválen návrh. To je od 12.11. 2015 po
té byl návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a připraven k vyzvednutí kterýmkoli zastupitelem na
OÚ v Hrobcích.
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.
4) Projednání a schválení finančního plánu MŠ Rohatce na rok 2016
Navrhovatel starosta obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční plán MŠ na rok 2016 v příloze č . 3.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.
S) Projednání a schválení odpisového plánu MŠ Rohatce na rok 201S
Navrhovatel starosta obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán MŠ na rok 2015 v příloze č. 4.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.
6) Projednání a schválení odpisového plánu MŠ Rohatce na rol{ 2016
Navrhovatel starosta obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán MŠ na rok 2016 v příloze č. 5.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.

7) Projednání a schválení finančního daru od Sdružení obci pro nakládání s odpady
(IČ 46772707)
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru za dodání biologicky rozložitelného odpadu na
kompostámu sdružení v hodnotě ll 489,- Kč. Darovací smlouva v příloze č . 6.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.
/
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8) Projednání a schválení zavedení SMS informačního systému obce
Navrhovatel starosta obce.
Jedná se o zavedení systému informování občanů přes SMS bránu, která umožní na zaregistrovaná
telefonní čísla zaslat v případě potřeby okamžitě SMS zprávu o dění v obci, výstražné zprávy,
zprávy o omezení dodávek energii atd. Cena jedné SMS zprávy je cca 0,75 Kč. Zkušenosti ze
sousedních obcí ukazují, že se do systému zasílání přihlásí cca 113 občanů zpravidla alespoň jeden
člen domácnosti. Jako příklad uvádím informace paní účetní obce Travčice o nákladech na tuto
službu v jejich obci. Ty činí cca 1 500 až 2 000 Kč měsíčně dle množství odeslaných SMS zpráv.
Předpokládám budeme-li SMS kanál používat v naléhavých případech postačí cca 10 tis. Kč. na
rok provozu.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.

9) Projednání a schválení investice do opravy střechy MŠ v Rohatcích.
Navrhovatel starosta obce.
Jedná se o havarijní stav, kdy do budovy MŠ zatéká a ze střechy při větru padají třešní tašky.
Oprava dle výsledku odborné prohlídky bude spočívat ve výměně střešní krytiny, laťování ,
paropropustné folie, impregnace nosných trámů a jiné práce dle rozpisu v příloze č. 7 Maximální
cena rekonstrukce, by neměla překročit 424 tis. Kč. Obec vypíše výběrové řízení na zhotovitele
této rekonstrukce.
Starosta již podal žádost o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje. V případě schválení této žádosti
zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Starosta obce vysvětlil, že jako další krok zastupitelstva musí následovat schválení směrnice obce
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jmenování komise pro vyhodnocení nabídek
dodavatelů. A po vyhodnocení nabídek na doporučení komise schválení vítěze výběrového řízení.
Hlasování: Pro S, proti O, zdržel se O.
Usnesení: schváleno.
10) Diskuze
Starosta obce přítomným občanům sdělil informace ohledně opatření k eliminaci zápachu
kanalizace v Hrobcích. Zápach kanalizace byl reklamován u projektanta kanalizace Rohatce Ing.
Jeřábka. Ten navrhl řešení zvýšit frekvenci čerpání z přečerpávací stanice v Rohatcích a její
pravidelné čištění. Obec nechala dodavatele čerpadel snížit hladinu splaškových vod na minimum
tak aby odpadní vody neměla čas se zkazit a vyčistit nádrž přečerpávací stanice. Dále obec již dříve
vstoupila v jednání s provozovatelem kanalizace Hrobce společnosti SČVK a.s. jejíž zástupci
přislíbili problém řešit přímo v Hrobcích.
Jako další opatření bude provedena kontrola připojení všech napojených nemovitostí na kanalizaci
Rohatce. Kontrola bude zaměřena na vyloučení špatného napojeni přes septik nebo žumpu. ·

ll)

Závěr.

Zasedání bylo

ukončeno

v 18:21 hodin. Zasedání se zúčastnilo 1O lidí.

Zápis byl vyhotoven dne:

.

,

, ::/

F
.;-1-

.( " !

:/

!,

_/ .:/f?

, /·
i ·f

""

Zap1sovatel: ........."........................ ..

,,

i ,

dne ..................... .

,.·_:_r__~... ....
· ~.·-_ ,_· '......·.! , r 1
..................... :········-;;;? dne ....
0 '
Starosta: Bc. Petr Kříž ., ....•,.::.:}<_·-~·!···· dne ......... :-~ .... ~ ...... .' ./< .
·,·'!·tf
,/-+-- --,
I / .-,
~ //'
tYf/
. - ·<' ,. ,/ ; ,... '· ·· C · 'j \. l
M1stostarosta. Hana Savelova ....... :....t..................... dne ............... ... .. ....... ·

Ověřovatelé:

,

•

"'

r

.

't; .

. i
I

'

Razítko obce
Seznam příloh:
1) Prezenční listina zastupitelů obce.

2) Návrh rozpočtu obce na rok 2016.
3) Finanční plán MŠ Rohatce na rok 2016.
4) Odpisový plán MŠ Rohatce na rok 2015.
5) Odpisový plán MŠ Rohatce na rok 2016.
6) Darovací smlouva SONO.
7) Předběžný položkový rozpočet opravy střechy.
Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích.
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