ObecHrobce
stvoobceHrobce
Zastupitel
Usnesení

Zahájeni,určeníověřovatelůzápisu' zapisovatele.
obceHrobcebylo zahájenov 18:00hodin staIostouobceBc. Petrem
Zasedžnizastupitelstva
(dálejen předsedající)
Křížem
_
i"r*.*á poat. 5 s: oa't. 1 zákonao obcíchby1ana úřednídesceobecníhouřaduzveřejněna
byla
7 dni, ato od24.5.2O|7do 31.5.2017. Souěasně
v souladuse záLonernpodobunejméně
informacezveřejněnav elektronicképodoběna weboqýchstránkáchobce.
(přílohač.1) konstatovď,žeie
zastupitelstva
listiny přítomnostičlenů
Předsedajíciz prezenčni
je usnášení
dle $ 92 zríkonao obcích.
schopné
takzezastupitelstvo
přítomno5 z 9 zasiupitelů,
PředsedajícínavrhlurčitjakoověřovateiezápisupaníIng.LuciiKřížovou,
Bc. PetraKříŽe.
předsedajícího
a zapisovatelem
HanuVonostrrínskou
Návrh usnesení:
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii Křížovou
Zastupitelstvo
a HanuVonostránskou.ZapisovatelemBc. PetraKříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
schváleno.
Usnesení:
Schváleni programu.
Program 24' zasedání (2412016)
a schválenínákupupozemkůotl ČDv KÚ Hrobcea budoly bývaléhonádtažniho
1) Projednání
skladust.213 KU Hrobce.
školyv F.ohatcích.
a schváleníspádovostimateřské
2) Projednarrí
záměruopravytoiúetv přízemíbudoly MŠv Rohatcích.
a schváleníinvestičního
3) Projednaní
fotbalovýchšaten'
nríročnosti
energetické
záměrusnížení
a schviíeníinvestičního
4) Projeclnaní
při opravěhřbitovnízdi v Libotenicích.
a schváleníspoluúčasti
5) Projednaní
KÚ Hrobceo rozloze80
záměrudisponovats nemovitýmmajetkemobce p'č.57916
6) Projednarrí
m2.
a schválenízměnypořizovateleÚP
7) Projednrání
8) Diskuze
9) Závěr
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KÚ Hrobce a budoly bývalého
1) Proiednáni a schválenínákupu pozemkůod čD.v
'ia*z.ru" skladup.č.st' 213KÚ Hrobce.
Nawhovatel:starostaobce.

dráhy zlevnily s9ubo1n9ze1ků
ceny 1,2mil. České
Z původní
jato jeho součástina něm situované
pozemek p.č.st.2l3 t"u..uuáJ pío.r'u" i'ao*ro voetnc
qlbavení).
(swbaobčanského
tuoo,.yueže.p.lč.e.
plocha)'
(ostatní
pozemkováparce|ap.č.67|/13
plocha).
oozemkováparce|ap.č.61|l|4(ostatní
plocha)'
(ostamí
pozemkováparcelap.č.67lll5
plocha)'
nozemkonáparce|ap.č,61|l|7 (ostatní
plocha)'
(ostatní
pozemkováparce|ap.č.ó7li l8
Ňáwh kupnísmlouvyje přílohouč.2.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh.
A v př ipaděžebudou dalšízměny tak je
PaníDurišová: opravit niízeválJ" nyu'is.e "a Hrobce.
schválíme.
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
2) Projednáni a schvá|eníspádovostimateřskéškolyv Rohatcích.
Navrhovatel:starostaobce.
školyRohďce je přílohouč.3
obvodumateřské
školského
Vyhláškač.2l2OI1 o stanovení
ltiá oěkao připomínku nebo jiný návrh.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
schváleno'
UsnesenÍ:
záměru opravy toaletv přízemi budovy l\,1Š
3) Projednánía schváleníinvestičního
v Rohatcích.
Navrhovatel: starostaobce.
MŠv Roharcích.bylaobci přiznana dotacez.P'ov ÚkI.
Na opravutoaletv pÍízemíbudov5,
obce 35 oÁ ceny projektu.Celková cena
1;'ó.ň,] rt. r" nutno dodržetminimální spoluúěast
abybyla lyčerpánacelá částkadotace.., .
opluy ty t.ay .ěla bý minimálně 264,6oKč:,
výšejmenovanouakcr s cenou
Ž."'i'pit.í'w" obce sóuhlasís lypsiínímvýběrovéhoŤizenlna
opravydo 270 tis.
komise:Ing' Lucie KŤižová'HanaTelecká,Pavel Matouch.
Jilenávani
veřejných zakáz,ek malého
"yucrové
řízení bude realizovžno dle směmice obce pro zadáváli
Ý'ú'";
rozsahu1/2015.
Má něktlopřipomínku nebo jiný návrh.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0'
Usnesení:schváleno'
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4) Projerlnání a schvá|eníinvestičnihozáměru sníženíenergetickénáročnostifotbalových
šaten"
Navrhovatel:starostaobce.
naroěnostibudovyfotbalovýchšatěnobci byla přiznánadotace82l tis. Kč.z
energetické
Na snížení
projektu2 052 580 Kě. Zastupitelstvoobce souhlasís vypsáním
nríkladů
celkovýchrozpočtovaných
řízenína výšejmenovaný.projekt.
výběrového
Jmenovánív'ýběrovékomice: Alena Ďurišová, Ing. Lucie KŤižová,Hana Vonostránská.Z důvodu
specifik výbÉrovéhoÍizenídle požadavkůMŽP ČR navrhuji zadat administraci ýběrového řízení
i veřejných
odboméfirmě. Výběrové Íizeni bude realizoviáno dle směmice obce pro zadávér,
zakiuek ma|éhor ozsal;rl1 12016.
Registraceakcea potvrzenío přiděienídotaceje přílohouč'4
Má někdo připomínku nebojiný návrh'
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvá|eno.
při opravě hřbitovní zdi v Libotenicích.
5) Projednánía schváleníspoluúčasti
Navrhovatel: starostaobce.
spoluúčast
na opravěčelahřbitovnízdí
obec HrobceobdrŽelav minulýchdnechŽádosto finanční
církve,která všakopravu
hřbitověv Libotenicích,ktery je v majetkuRímskokatolické
na sta1ém
předat
Vzhledem k tomu, že
obcím.
hřbitov
bezplatně
v
úmyslu
starý
nehodláreďizovat a má
oÁ
_
obce Hrobce Rohatce majípronajatona starémhřbitově 94 hrobových mist cožóini 47
občané
z celkovéhopočtuhrobů'Navrhuji přispět na opralu zdi 47 %oz celkové obcí Libotenice
vysoutěžené
ěástky 121659 Kč.cožěinípro nás 58 347'66Kč,'
Příspěvekbude mít formu daru věcným plněním.Zastupitelstvopověřuje starostuobce podpisem
obce
poloŽkya převodemčástky58 347'66 Kě. na účet
rozpoětové
darovacísmloulrypo Zajištění
Libotenice.
ještěvlastnímajetkovýpodíl3/5novéhohřbitova,kteý v budoucnu
obec Hrobcev současnosti
bude vyžadovattakéurgentníopravy.Proto navrhuji vývoŤit tzv. hřbitovnívýbor, který bude složen
ze ztístupců
obcís majetkoqfmi podílyna novéma v budoucnui případněna starémhřbitově.
správy a údržbyhřbitova s váhou hlasůa s podílem
Hřbitovníl".ýborbude projednávatzrí]ežitosti
jak majetkovýmtak podílempočtuhrobovýchmístoběanů
příslušné
obce.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Hlasování:Pro 5, proti 0' zdrže|se 0'
schváleno.
Usnesení:

6) Projednánízáměru disponovats nemovitymmajetkemobce p.č.579t6KÍJHrobce o rozloze
80 m2.
Nawhovatel: starostaobce.
Jedná se o pozemek,ktenýobec nabyla na základě podpisu kupní smlouvy ze dne 25.I.20|2
uzavřenémezi obcí Hrobce a paní ŠárkouTurkovou.Touto kupní smlouvou se obec Hrobce
pozemkůmpaní
pozemkuvybudovatk dotčen;ým
za převod výše.jmenovaného
zaváza|av]Íměnou
sítě.
Turkovéinženýrské
Turkováod
termínusmlouvyze stÍanyobceFkobce,kterébylo do 2l2014,paní
Z důvodunesplnění
převést
pozemek
p.č'
zpět do
57916KU Hrobce
výšezmiňovanésmlouvy odstupujea požaduje
jejíhovlastnictví.Smlouvao odstoupení
zasedání.
od smlouly budeprojednánana příštím
Záměr obcedisponovats majetkemobcea scankupnísmlouvyv přílozeč'5.
Zastupitelstvobere na vědomi.
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7) Projednánía schvá|enizměny pofizovateleÚP
Navrhovatel: starostaobce.
Vzhledemk tomu,žesi jiŽ třetímrokem dopisujis paníIng. Kamilou Kloubskou a pořád nejsme
pliínuobce navrhujízměnitpořizovatelea na místoMěú
schopnizačítrealizovatzměnu územního
pořizovateleUP.
RoudnicenadLabemnajmoutkomerčního
jsem
poÍizení
UP můžeobecstátokolo 70 tis. Kč.
zjistil,
žs realrizace
pruzkumu
trhu
Z provedeného
a možnáovlivněného
Avšakjsemtoho něuoru,žese obci dostanelepšíchslužebnežoď pÍetiženého
MěúRoudnice nad Labem.
pořizovatelev přílozeč.6
Dopis komerčního
Má někdo připomínku nebo jiný návrh..
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvá|eno.
8) Diskuze
automobilu1cas?
Hasiči_ dotazna nakuphasiěského
prostředky. Starostana příštízasedáni
odpověď zastupitelů: obec na cistemu má votnéÍinanční
prostředky.
připravínávrh usnesení,kupnísmlouvu a fin. výbor rozpočtové
Alena Ďurišová_ paníBeznoskováv ulici Západnímá ve sklepě vodu. Mělo by se přemýšletdo
a novýmichodníky.
budoucnanadodvodněním
Pan Jiranek. ulice Krátká je 100let a nikdy se neopravovala.
Starostaobce_jsou ulice v obci, kterése takéneopravovali'
Pan Jiránek - územníp1ránpočítás v}.vlastňovánímsoukromýchpozemků,kdy se změníÚP.
žese na pořízeníÚP se najmeextemípořizovatel.
Starostaobce- je odsouhlaseno,
9) Závěr
se zúěastnilo11 lidí
Zasedáníbvlo ukončenov20: 30 hodin' zasedtíní
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V Hrobcíchdne5.6.2017

Razítkoobce:
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Seznampříloh:
,

1)prezenční
listina.
2) kupnísmlouva CD _ obec
obvodu
školského
3) stanovení
4) registraceakceMZP o přidělenídotace
5) zríměrobcedisponovats majetkemobce
6 a) dopisIng.Kloubské
6 b) dopispaníKlenorové

