Obec Hrobce
Zastupitelstvoobce Hrobce

ZáDDzlq!4rsclj
25. zasedánízastuDitelstvaobceHrobce.
Konanéhodne 15.6.2017.od 18 hodin v KD v Ilrobcích
Zahájení'určeníověřoYatelůzápisu' zapisovatele'
Zasedánízastupitelstva
obceHlobcebylo zahájenol hodinstarostouobceBc. Petem Kjížem
(dálejen předsedající)
desceobecnílro
úřaduzveřejněna
Informacepodle $ 93 odst.1 zíkonao obcíchbyla na úřední
byla
7 dní,a to od 8.6.2017do 15.6'2017, Současně
v souladuse ziákonempo dobunejméně
bformace zveřejněnav elektlonicképodoběna webovýchstriíDkáchobce.
(přílohač'1) konstatoval,
žeje
z pÍezenční
listinypřítomnosti
členů
zastupitelstva
Předsedající
přítoÍno 5 z 9 zastupitelů,takŽezastupitelstvoje usnášeníschopnédle s 92 zíkona o obcích'
ápisu pmí Ing.Lucii Křížovou,
Předsedající
nal'rhlurčitjakoověřovate]e
předsedajícího
a zapisovatelem
Bc. PetmKiíŽe'
HanuVonostránskou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce lfuobce schvalujeověřovateli zápisu paníIng. Lucii lGížovou
a Hanuvonostánskou.Zapisovatelem
Bc. PetlaKříže.
Má někdo připomínkunebojiný návrh'
Hlasování:Přo 5 ' přoti 0' zdřželse 0.
Usnesení:
schváleno'
schyálenípfogramu.
Přogřam 25. zasedání(2512017)
rouu S 706RT
l) Projednánia
sch\álenlná(.upu
hasiČ.kého
ci<lernového
2) Projednárría schváleníinvestičního
zriměnrvýstavbymultifunkčního
hřiště.
I t roTnocrove TTnenvc. J 7a I t_ ( tvr e

4j rrojednania schvríení
drobnýchinvesticna z.lkladěpiidělenjchdotacrod Ústeckéhokaje.
5) Projednánía schválenípostupupři zadáníZpracovániplojektovédokumentacena plodiouŽení
výlaku kanalizaceRohatcev Hrobcích.
6) Plojednánía schválenístanoviskaobcek p]něÍídohodyo společném
postupupři výstavbě
inženfskýchsitív lokalitěpod skalou.
7) Projednánía schvr1lení
odstoupeníod smlourrymezi obci a paníTurkovou'
8) Projednánia schválenízávěrečnélro
účtu
a ločníúčetní
závěIkyzaŇk2076
9) Projednaní
a schválenízprávy o výsledkupřezkoumání
hospodaření
obceza-Iok2016
10)Projednfuia schváleníinvestičního
záměruopravysociálníhozďízenív Ms v Rohatcich'
11)Diskuze
Í2)Záýěí
Má někdo připomínkunebojiný návrh.
IIlasování:Pro 5 ' proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:
scllváleno.

hh'la.'

vozu Š706 RT
cisteřnového
1) Projednánía schválenínákupu hasičského
Na}Ťhovatel:stařostaobce.
poŽámívozidlo,kte.énašíobci nabídlaobecKiešiceza c€ n u 80 tis. Kě. Na
Jednáse o cistemové
JPo .
tétoDlatběsebude30 % podíletobecŽidovice,se ktercumámesepsanousmlouw o zajištění
vozu
dťů]adně
JPo obce Hrobcese se stavema histolii
Na nás zbudetedy 56 tis. Kč. ČIenové
vozu' cistemové vozidlo bude sloužit předevšímk
nákup
tohoto
mi
seznámili a doporučili
investicedo
dvou letech veškelé
Po na územíobce. vhledem k tomužev posledních
zajišťování
Pó v obci proběhly za přispění dotací Útr 1to a 90 %) a došlo k aýrazným úspolám v
rozpočtolýchkapitolách Po na\Ťhujitento hasiěský automobil zakoupit. K niitupp vozu můŽe
dojítcca v měsícisrpnu,kdy obecKřešiceplánujezakoupitCAs nový.
Zastupitelstvopověřuje stalostuobce nákupem\.ýšejmenovanéhocistemovéhbvozu.
Má někdo připomínkunebojiný náYrh?
Kdo je pro 5"Přoti 0. Zdřžel se 0.
Usnesení:schváleno.
záměřu Yýstavbymultifunkěníhohřiště.
2) Projed[ání a schÝáleníinvestičního
obce.
staťosta
Na1Ťhovatel:
hňŠtě
přidělena
dotaceod MMR ČR400 tis' Kčna výstavbumultifiÚkčního
byla
Našíobci
že
Kč.
Předpokládám
projektuje
dle
ceníků
2
484
694'v Hlobcíchv roce2017.Celková cenacena
MMR
cenyprojektu.Z důvoduspecifickýchpožadavků
při výběIovém
řízeníještědojdeke snížení
řízení
extemímu
výběrového
zadat
zpracovríni
na vedenía administracivýběrovéhořízenínavrhuji
administrátoÍovi.
Složenívýběrovékomise: paní Alena Ďurišová' Hana Vonostránská a starostasDH Hlobce pan
Miloslav Rípa.
PotvrzeníMMR ČRv přloze č.2
Má někdo připomínkunebojiný návřh?
Kdo je pro 5. Přoti 0.Zdrželse0'
Usnesení:schYáleno.
změny č.3 za II. čbÉletí
3) řozpoštové
výbor obce.
finanční
Nawhovatel:
Rozpočtovázměnaa zpráva ťrn'výboru v přílozeč.3
Má někdo připomÍnkunebojiný náYrh?
Kdo je pro 5 . Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení:schváleno.
4) Projednání a schválenídrobných investic na základě přidělených dotací od Ústeckého
kraie.
Navrhovatel:starostaobce.
Ústecký kaj ním na základě žádostípřidělil dotace.
stříkačky
PS 12 - 86 629,- Kč_ 90%celkem96 255,-Kč' (9 626'-Kč obec)
Na opralu hasičské
v Rohatcích42 000,. Kč _ 50%,celkem84 000'. Kč.
veřejnéhoosvětlení
Projektovádokumentace
(42 000,-obec)
mokřadua alejeu umrlčícesty76 000'-Kč_ 80%,celkem95
sadu'rohateckého
obnovaválečného
Ms tak plo obec0 Kč.)
000.-Kč. (l9 000'-Kč spoluúčast
rrybavení
50 000.-Kč - 65%oce|ken,]6923'- Kč' (26 923,-Kč obec)
Nríkupzabradního
veřejnýchzakázekmaléhorozsahurealizujestalostaobce.
Týo investicedle směmicepro zadávlfuí
Potvrzenío přiznánídotacív pří]ozeč.4
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro 5 . Proti 0' zdržel se 0'
schváleno.
Usneselrí:

',''/,
I /^

5) Projednání a schYálení postupu při zadání zpracoÝání projektové dokumentace na
\"ýtlakukanalizaceRohatceY llrobcích.
prodloužení
starostaobce.
Navrhovatel:
obdrželjsem nabídkuod projel1anta,kteý zpracovává pro ťrrmuEnvipro s.I.oprojekt lekonstrukce
chodníkův nďí obci na zpracováníprojektovédokumentacelýše jmenovanéakce za cenu 99 tis.
ceny se jgdná o zakázku
Kč bez DPH. Cena dle ceníkuI]NIKA činí275 383,-Kč. Dle Íabídnulé
Ýýběrovéřizení.v
veřejné
kategoie č.2 (směmiceobce 1/2015)a tuďž nenínutnolealizovat
cenydle IINICA.
ceníkové
souladuse směmicíobcepřikládámvýpočet
Pro urychleni rravrhuji zakázku lealizovat dle směmice bez veřejného výběrqvého řízení.
Upozorňuji, žese chci pokusit v červenci.požádatfond vodníhohospodrťstvíllkr o dotaci na tuto
projektovou
dokumentaci.
Nabídkas cenftemv piiloze č.5.
Má někdo připomínkunebojiný návřh?
valiantěB)
PaníĎurišová:co vyjádřenisČVK a.s.o možné
vadantu B.
upřednostňuje
stalosta obce: SČvK zatímdle méiďormace
Pani Ďurišová: je nutno dořešit kanalizaci tak aby kanalizace v Hlobcích nezapáchala a aby
výkaly' Musímese dohodnouts sČvK a shodnoutse na správnéa fungující
neq.tékaliu čerpačky
variantě.
Kdo je přo návrh paníĎurišové.
Kdo je pro 5. Proti 0. zdřžel se 0.
Usnesení:schváleno.

posfupupři r"ýstavbě
6) Projednánía schválenístanoviskaobce k plněnídohody o společném
inženýrskýchsítív lokalitě pod skalou.
starostaobce.
Navrhovatel:
Czech a.s' a s fu. Eurovia CS a.s.o vyrovnání
obceje připravenojednats fy. Inťrnex
Zastupitelstvo
za investice do developerskéhoplojektu v lokalitě Pod Skalou' obec Hrobce na základě dohody
náklady,kterévzniky obci v
mezi obci Hlobce a fy. Infinex Czech a.s.ze dne 30'9'2011vyčíslí
poplatkůza síťovné
atd.
příchozím
souvislo$tis tímtodeveloperskýmprojektema započtejeoproti
obohatitna prodejivodovodnícba kanalizačních
obce nemá zájem se bezdůvodně
Zastupitelstvo
tak,aby byla do&ženavýšejmenovanádohoda.
řadů.v případěÍealizaceprodejebudepostupovat
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
DohodaInfinexv přílozeč.6.
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
p. Ďurišová:dohodas lnfinex je st e platná a o tomto nemohuhlasovatberu toto pouze na vědomí.
Kdoje proabyZo r7a]ototopouzena védomi:
Kdo je pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení:schváleno.
7) Projednánía schváleníodstoupeníod šmlowy mezi obci a paníTurkovou.
Navrhovatel:starostaobce.
Jedná se o pozemek,který obec nabyla na zžk|aděpodpisukupní smlouvy ze dne 25'1. 2012
uzavřenémezi obcí Hrobce a paní ŠrírkouTurkovou. Touto kupní smlouvou se obec Hlobce
pozemku 57916 KU Hrobce lrybudovatk
za převod výšejmenovaného
zavázďa v]ýÍněnou
paníTulkovéinŽenýrskésítě.
pozelŤlkům
dotčeným
Z důvodunesplněníteÍmínusmlouvy ze stranyobce Hrobce. kterébylo do 2/2014paníTurková od
výšezmiňovanésmlou\'YodstuprÚea požadujepozemekp'č.579/6KU Hrobce převéstzpět do
jejíhovlastnictví'
Navrhuji pozeňek převést spět do vlastnictví paní Turkové a zároveň se
tit
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povinnostibudovánípřípojekIs' Apověřenísta.ostypodpisemsmlouly.
Záměr obce disponovats majetkemobce a scan kupnísmlouvy byl zveřejněn a následněpřednesen
na24, zasedánizo.
Kupnísmlouvaz r' 2012je přílohouč'7.
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro 5. Proti 0. Zdržel se 0'
Usnesení:
schYáleno.
8) Projednánía schválenízávěrečného
účtua ročnÍúčetní
záyěrky za rok 2016(nq el' úd.)
Na\rho\aleltstdrosla
obce.
Závěrcčný
účet
a íoční
účetní
závěIkaza rok 2016je přílohouč'8'
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro 5. Proti 0. zd'Íže|se 0.
Usnesení:schváleno'
9) Projednánía schválenízpřá\T o výsledkupřezkoumáníhospodařeníobceza rok 20l6
NavrhovatelI starostaobce.
Zastupite]stvoschvalujezpráru bez výhrady.
ZpÉva o piezkoumáníje přílohouč.9.
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro 5. Proti 0' Zdřžel se 0.
Usnesení:
schváIeno.
10)Projednánía schváleníinvestičního
záměru opralT sociálníhozařízcnÍv MŠv Rohatcich.
NavabovatelI starostaobce.
Dle roáodnutírady ústeckého
kaje budeobci Hrobcepřidělenadotace100tis. Kčna opraw toalet
v Ms v Rohatcích. Je potřeba ještě soulúaszastupitelstva Úk1 aby dotace byla definitivně
schválena.Z důvoduplánovrínístavebníchpracína prázdniny MŠ' kteléjsou od /2 ěeÍyeÍ\ce
do y"
slpna navrhuji dnes schválit složenívýběrovékomice na tuto akci.
PředběŽnýrozpočetakce je na cenu 370 623,- Kč' Zadavatel(starostaobce) se pokusízlevnit
zadánío, provedeníněkteých bouracícha úklidovýchplací) DáIe předpokláďím,že dojde ke
snížení
ceny při Úběrovém řízení.
Výběrovákomise:Ing' Lucie Kiížová,pa HanaTeleckáa zástupcerodičů
děti MŠlng' Kate.ina
Hlaváčová.
Předběžný
ťozpočet
akceje přílohouč.10'
Má někdo připomínkunebojiný návřh?
Kdo je přo 5. Proti 0. Zdňe| se 0.
Usnesení:schváleno.
10)Diskuze
PaníDurišová je neŽádoucí
půjčovat
skrikacíhrad na soukronéakce. starostasoúlasímvždy'
při nějakéačveřejnéakci. ale pořádanésoukomouosoboudošloke špatnému
zachiázení
s fuadem'
Hrad budemepouŽívatpouzepři veřejnýchakcíchza dozoruodpovědnýchosob zastupitelé
nebo
osobypověiené
pořádánímkonl<retní
akce.

II) Závěr

/'l^:,'tne

se zúčastnilo10 lidí.
zasedáníbylo ukončenov 19:20 hodin. zasedríní

, /4 ó' l/u+

One ....................,i]

ověřovatelé:
Starosta: Petr
: Hana vonoshánská

Razitko obce:

Sezrrampříloh:
listina
1) prezenční
2) oznámenío poskytnutídotace-MMR
změny č.3 za II. ctudetí
3) rozpočtové
přiznané
4)
dotaceUkI
5) nabídkaprojektuvýtlaku
6) dohodaInfinex
7) kupnísmlouvapí.Tuková z t. 2012
8) zápis o kontrole hospodďeníobce
ÍLř)et
obcezA 2016
9) záLýěrcčÍý
10) nabídkaoplavy toalet Ms

V llrobcíchdne 19.6. 20l7

