
Obec ltuobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

ZáDis z usnesení
22. zasedání ZastuDitelstva obce Hrobce.

Konaného dne 23. 2 2017. od 18 hodin v knihovně v Rohatcich '

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele'

Zaseďiní zastupitelstva obce Hrobce |ylo zaháje[o v 18:09 hodin stalostou obce Bc. Petem
Křížem (dále jen předsedající)

Informace podle $ 93 odst' 1 žákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a Ío od 16.2.201,7 do 23.2' 201,J . současně byla
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách obce'

Předsedající z plezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č' 1) konsta1oval, žeje'
přítomno 5 z 9 zastupitelů. takŽe zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zákona o obcích'

Předsedající navrhl určitjako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii Kiížovou'
Hanu vonostiínskou a zapisovatelem pŤedsedajícího Bc' PetÍa Kříže.

Náwh usnesení |
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní IDg' Lucii Kiížovou
a Hanu vonostránskou' Zapisovatelem Bc' Petra KříŽe.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.

H|asování: Pro 5. proti 0. zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno'

schÝálení progřamu.

PÍoeÍ^m 22. z^Šedá\|i Zo (22/20|6\

Projednaní a schváení podání žádosti o dotaci na opralu hasičské zásahové sťíkačky PS 12.
Schváiení výsledku zadávacího Ťízení na zpracovriní proj ektové dokumentace na opraÝLl
chodníků.
Projednání a schváleni úpravy ceny za odvádění odpadních vod do kanalizace Rohatce'
Projednání a schválení rozpočtové změny č' 1 .2017.

Doplňující bod programu
5) Projednaní a schvlíIení vyhlášky obce č. 1/2017

r)
2)

i \
4)

6)
7)

Diskuze
ZáýěÍ.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh.

Kdo je pro schválení programu dnešního zasedaní?
Hlasování| Pro 5' proti 0, zdržel se 0.
Usn€sení: schváleno.
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1) Přojednání a šchválení podání žádosti o dotaci na opřavu hasičské zásahové střftačky
PS 12.
',Zastupitelstvo obce Hrcbce schvaluje podání ádosti o dotaci na projekt oprava zásahové
střÍkačky Ps 12 z Plogmmu 2017 plo poskytování dotácí z rozpočtu Usteckého kraje a závMek
spolufinancování projektu v minimální výši l0% z celkových uznatelných nákladů projektu'..

Předpokládaná celková cena opravy je 96 250 Kč. včetně DPH. Dodavatel opravy bude vybriín
ďe směmice obce č' \lzo|5 o zadáýání zakázek malého lozsahu.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'

Kdoje pro schráJeni tohoto bodu?
HlasoYání: Pro 5' proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

2) schválení yýsledku zadávacího řízení na zpřacoYání přojektové dokumentace na opřaýu
chodníků.
Zastupitelstvo schvaluje výsledek zadávacího řízení na zpracoviánÍ PD na oprar'u chodníků u si]nic
III' Tříd v obou částech obce. Sm1ouva o dílo bude podepsána s fu. Emvi Pro s.ř.o' chuderov 48'
Ústí nad Labem 400 02, IČo: 28698975, za nabídnutou cenu 249 470,50 Kč. Zastupitelstvo
obce pověiuje starostu obce podpisem smloulry o dílo'
Má někdo připomínku nebo jiný návrrr.

Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování| Přo 5, proti 0' zdržel se 0'
UŠnesení: schváleno'

3) Projednáni a schválení úpřaw ceny za odvádění odpadních vod do kanalizace Rohatce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny stočného za odvádění odpadních vod do kanalizace
Rohatcích' Na 41'90,-Kčvč'DPH 15% /Im3 odpadních vod' S platrrostí od 1.1' 2017'

Má někdo připomínku nebo jiný návřh.
Stalosta . zdražení je nutné z důvodu zdražení poplatku za odvádění odpadních vod do navazující

Lana]izace llrobce. kerou provozuje SČVK a.s.
- doufám, že se nám povede v letošním roce předat vodní dílo kanalizace Rohatce do

nájmu seveÍočeským vodovodům a kanalizacím'
Kdoje pťo schválení tohoto bodu?
Illasováníl Pro 5, proti 0' zdržel se 0.
Usnesení: Šchválerro.

4) Přojednání a schválení rozpočtové změny č. 1 _ 2017'
Rozpočtová zněna č. |-2017 v pŤíIoze.
Kdoje plo schválení tohoto bodu?
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.

Kdoje pro schváleni tohoto bodu?
Hlasování: Přo 5, proti 0' zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.
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5) Přojednání a schYálení rThlášky obce č. 1/2017 (doplňující bod programu)
NávÍh vyhlášky č. 1/2017 j€ přílohou návrhu usnesení'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh. -

Kdoje pro schválení tohoto bodu?
H|asor ání: Pro 5. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení: Šchváleno.

ó) Diskuze.
p' Jiránek - v ulici Krátká 70 let jezdíme po hlíně, kdy se tam bude stavět si]nice?
staÍosta vidíte, že mátne napjatý ťozpočet. až příjde řadu na ul. Krátká, tak tam uděláme sildci.
p' Jiránek _jak postoupila pláce na územním plán?
Starosta 2 roky si dopisuj i s paní Ing' Kloubskou z MeU Roudnice nad Labem. Zvažujeme
najmout extemího administrátora územního plánu.
pí. Alena Durišová jak rrypadá odvodnění v ulici Lipová? Co lryčištění studánky nad Hrobcemi?
staÍosta _ trativod se stihlo opravit na podzim, s přidělfuím kanálů čekáme na jaro'

- v bieznu příjdou pracomíci z úřadu práce, tak ji mohou vyčistit.

1) Zfuér.

Zasedríní bylo úončeno v 19 hodin. zasedání se áčastnilo 6lidí.

Zápis byl qhotoven . .24.2.2017
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Razítko obce:

Seznam přílohj

1) Prezenční listina.
2) ceno\"ý \.ýměr SCVK a.s.
JJ t(OZpOCtOVa Anena C. t/lu L /
4) Vyhláška obce č. l/2017

Přílohy jsou k nahlédnutí na oÚ v Hrobcích.

v lŤobcích dne 24.2.20Í7
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