
Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

ZáDDzlq!4rsclj
25. zasedání zastuDitelstva obce Hrobce.

Konaného dne 15.6. 2017. od 18 hodin v KD v Ilrobcích

Zahájení' určení ověřoYatelů zápisu' zapisovatele'

Zasedání zastupitelstva obce Hlobce bylo zahájeno l hodin starostou obce Bc. Petem Kjížem
(dále jen předsedající)

Informace podle $ 93 odst. 1 zíkona o obcích byla na úřední desce obecnílro úřadu zveřejněna
v souladu se ziákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8.6. 2017 do 15.6' 2017 , Současně byla
bformace zveřejněna v elektlonické podobě na webových striíDkách obce.

Předsedající z pÍezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č' 1) konstatoval, že je
přítoÍno 5 z 9 zastupitelů, takŽe zastupitelstvo je usnášení schopné dle s 92 zíkona o obcích'

Předsedající nal'rhl určitjako ověřovate]e ápisu pmí Ing. Lucii Křížovou,
Hanu Vonostránskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petm KiíŽe'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce lfuobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii lGížovou
a Hanu vonostánskou. Zapisovatelem Bc. Petla Kříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'
Hlasování: Přo 5 ' přoti 0' zdřžel se 0.
Usnesení: schváleno'

schyálení pfogramu.

Přogřam 25. zasedání (2512017)

l) Projednánia sch\álenl ná(.upu hasiČ.kého ci<lernového rou u S 706 RT
2) Projednárrí a schválení investičního zriměnr výstavby multifunkčního hřiště.
I t roTnocrove TTnenv c. J 7a I t_ ( tvr e
4j rrojednani a schvríení drobných investic na z.lkladě piidělenjch dotacr od Ústeckého kaje.
5) Projednání a schválení postupu při zadání Zpracováni plojektové dokumentace na plodiouŽení

výlaku kanalizace Rohatce v Hrobcích.
6) Plojednání a schválení stanoviska obce k p]něÍí dohody o společném postupu při výstavbě

inženfských sití v lokalitě pod skalou.
7) Projednání a schvr1lení odstoupení od smlourry mezi obci a paní Turkovou'
8) Projednáni a schválení závěrečnélro účtu a loční účetní závěIky zaŇk2076
9) Projednaní a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za-Iok 2016
10) Projednfui a schválení investičního záměru opravy sociálního zďízení v Ms v Rohatcich'
11) Diskuze
Í2) Záýěí

Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
IIlasování: Pro 5 ' proti 0' zdržel se 0.
Usnesení: scllváleno.
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1) Projednání a schválení nákupu hasičského cisteřnového vozu Š 706 RT
Na}Ťhovatel: stařosta obce.
Jedná se o cistemové poŽámí vozidlo, kte.é naší obci nabídla obec Kiešice za c€nu 80 tis. Kě. Na

této Dlatbě se bude 30 % podílet obec Židovice, se ktercu máme sepsanou smlouw o zajištění JPo .

Na nás zbude tedy 56 tis. Kč. ČIenové JPo obce Hrobce se se stavem a histolii vozu dťů]adně
seznámili a doporučili mi nákup tohoto vozu' cistemové vozidlo bude sloužit především k
zajišťování Po na území obce. vhledem k tomu že v posledních dvou letech veškelé investice do
Pó v obci proběhly za přispění dotací Útr 1to a 90 %) a došlo k aýrazným úspolám v
rozpočtolých kapitolách Po na\Ťhuji tento hasiěský automobil zakoupit. K niitupp vozu můŽe
dojít cca v měsíci srpnu, kdy obec Křešice plánuje zakoupit CAs nový.
Zastupitelstvo pověřuje stalostu obce nákupem \.ýše jmenovaného cistemovéhb vozu.
Má někdo připomínku nebo jiný náYrh?
Kdo je pro 5" Přoti 0. Zdřžel se 0.
Usnesení: schváleno.

2) Projed[ání a schÝálení investičního záměřu Yýstavby multifunkěního hřiště.
Na1Ťhovatel: staťosta obce.
Naší obci byla přidělena dotace od MMR ČR 400 tis' Kč na výstavbu multifiÚkčního hňŠtě
v Hlobcích v roce 2017. Celková cena cena projektuje dle ceníků 2 484 694'- Kč. Předpokládám že
při výběIovém řízení ještě dojde ke snížení ceny projektu. Z důvodu specifických požadavků MMR
na vedení a administraci výběrového řízení navrhuji zadat zpracovríni výběrového řízení extemímu
administrátoÍovi.
Složení výběrové komise: paní Alena Ďurišová' Hana Vonostránská a starosta sDH Hlobce pan
Miloslav Rípa.
Potvrzení MMR ČR v přloze č. 2
Má někdo připomínku nebo jiný návřh?
Kdo je pro 5. Přoti 0.Zdrželse0'
Usnesení: schYáleno.

3) řozpoštové změny č. 3 za II. čbÉletí
Nawhovatel: finanční výbor obce.
Rozpočtová změna a zpráva ťrn' výboru v příloze č. 3
Má někdo připomÍnku nebo jiný náYrh?
Kdo je pro 5 . Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

4) Projednání a schválení drobných investic na základě přidělených dotací od Ústeckého
kraie.
Navrhovatel: starosta obce.
Ústecký kaj ním na základě žádostí přidělil dotace.
Na opralu hasičské stříkačky PS 12 - 86 629,- Kč _ 90% celkem 96 255,- Kč' (9 626'- Kč obec)
Projektová dokumentace veřejného osvětlení v Rohatcích 42 000,. Kč _ 50%, celkem 84 000'. Kč.
(42 000,- obec)
obnova válečného sadu' rohateckého mokřadu a aleje u umrlčí cesty 76 000'- Kč _ 80%, celkem 95
000.- Kč. (l9 000'- Kč spoluúčast Ms tak plo obec 0 Kč.)
Nríkup zabradního rrybavení 50 000.- Kč - 65%o ce|ken,]6 923 '- Kč' (26 923,- Kč obec)
Týo investice dle směmice pro zadávlfuí veřejných zakázek malého rozsahu realizuje stalosta obce.
Potvrzení o přiznání dotací v pří]oze č. 4
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro 5 . Proti 0' zdržel se 0'
Usneselrí: schváleno. ',''/, I /^



5) Projednání a schYálení postupu při zadání zpracoÝání projektové dokumentace na
prodloužení \"ýtlaku kanalizace Rohatce Y llrobcích.
Navrhovatel: starosta obce.
obdržel jsem nabídku od projel1anta, kteý zpracovává pro ťrrmu Envipro s.I.o projekt lekonstrukce
chodníků v nďí obci na zpracování projektové dokumentace lýše jmenované akce za cenu 99 tis.
Kč bez DPH. Cena dle ceníku I]NIKA činí 275 383,- Kč. Dle Íabídnulé ceny se jgdná o zakázku
kategoie č. 2 (směmice obce 1/2015) a tuďž není nutno lealizovat veřejné Ýýběrové řizení. v
souladu se směmicí obce přikládám výpočet ceníkové ceny dle IINICA.
Pro urychleni rravrhuji zakázku lealizovat dle směmice bez veřejného výběrqvého řízení.
Upozorňuji, že se chci pokusit v červenci. požádat fond vodního hospodrťství llkr o dotaci na tuto
projektovou dokumentaci.
Nabídka s cenftem v piiloze č. 5.
Má někdo připomínku nebo jiný návřh?
Paní Ďurišová: co vyjádřeni sČVK a.s. o možné valiantě B)
stalosta obce: SČvK zatím dle mé iďormace upřednostňuje vadantu B.
Pani Ďurišová: je nutno dořešit kanalizaci tak aby kanalizace v Hlobcích nezapáchala a aby
neq.tékali u čerpačky výkaly' Musíme se dohodnout s sČvK a shodnout se na správné a fungující
variantě.
Kdo je přo návrh paní Ďurišové.
Kdo je pro 5. Proti 0. zdřžel se 0.
Usnesení: schváleno.

6) Projednání a schválení stanoviska obce k plnění dohody o společném posfupu při r"ýstavbě
inženýrských sítí v lokalitě pod skalou.
Navrhovatel: starosta obce.
Zastupitelstvo obceje připraveno jednat s fy. Inťrnex Czech a.s' a s fu. Eurovia CS a.s. o vyrovnání
za investice do developerského plojektu v lokalitě Pod Skalou' obec Hrobce na základě dohody
mezi obci Hlobce a fy. Infinex Czech a.s. ze dne 30'9'2011 vyčíslí náklady, které vzniky obci v
souvislo$ti s tímto developerským projektem a započteje oproti příchozím poplatků za síťovné atd.
Zastupitelstvo obce nemá zájem se bezdůvodně obohatit na prodeji vodovodnícb a kanalizačních
řadů. v případě Íealizace prodeje bude postupovat tak, aby byla do&žena výše jmenovaná dohoda.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Dohoda Infinex v příloze č. 6.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
p. Ďurišová: dohoda s lnfinex je st e platná a o tomto nemohu hlasovat beru toto pouze na vědomí.
Kdoje pro aby Zo r7a]o toto pouze na védomi:
Kdo je pro 5. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

7) Projednání a schválení odstoupení od šmlowy mezi obci a paní Turkovou.
Navrhovatel: starosta obce.
Jedná se o pozemek, který obec nabyla na zžk|adě podpisu kupní smlouvy ze dne 25'1. 2012
uzavřené mezi obcí Hrobce a paní Šrírkou Turkovou. Touto kupní smlouvou se obec Hlobce
zavázďa v]ýÍněnou za převod výše jmenovaného pozemku 57916 KU Hrobce lrybudovat k
dotčeným pozelŤlkům paní Tulkové inŽenýrské sítě.
Z důvodu nesplnění teÍmínu smlouvy ze strany obce Hrobce. které bylo do 2/2014 paní Turková od
výše zmiňované smlou\'Y odstuprÚe a požaduje pozemek p'č. 579/6 KU Hrobce převést zpět do
jejího vlastnictví'
Navrhuji pozeňek převést spět do vlastnictví paní Turkové a zároveň se
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povinnosti budování přípojek Is' Apověření sta.osty podpisem smlouly.
Záměr obce disponovat s majetkem obce a scan kupní smlouvy byl zveřejněn a následně přednesen
na24, zasedáni zo.
Kupní smlouva z r' 2012 je přílohou č' 7.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro 5. Proti 0. Zdržel se 0'
Usnesení: schYáleno.

8) Projednání a schválení závěrečného účtu a ročnÍ účetní záyěrky za rok 2016 (nq el' úd.)
Na\ rho\ alelt stdrosla obce.
Závěrcčný účet a íoční účetní závěIka za rok 2016 je přílohou č' 8 '
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro 5. Proti 0. zd'Íže| se 0.
Usnesení: schváleno'

9) Projednání a schválení zpřá\T o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 20l6
Navrhovatel I starosta obce.
Zastupite]stvo schvaluje zpráru bez výhrady.
ZpÉva o piezkoumání je přílohou č. 9.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro 5. Proti 0' Zdřžel se 0.
Usnesení: schváIeno.

10) Projednání a schválení investičního záměru opralT sociálního zařízcnÍ v MŠ v Rohatcich.
Navabovatel I starosta obce.
Dle roáodnutí rady ústeckého kaje bude obci Hrobce přidělena dotace 100 tis. Kč na opraw toalet
v Ms v Rohatcích. Je potřeba ještě soulúas zastupitelstva Úk1 aby dotace byla definitivně
schválena. Z důvodu plánovríní stavebních prací na prázdniny MŠ' ktelé jsou od /2 ěeÍyeÍ\ce do y"
slpna navrhuji dnes schválit složení výběrové komice na tuto akci.
PředběŽný rozpočet akce je na cenu 370 623,- Kč' Zadavatel (starosta obce) se pokusí zlevnit
zadání o, provedení někteých bouracích a úklidových plací) DáIe předpokláďím, že dojde ke
snížení ceny při Úběrovém řízení.
Výběrová komise: Ing' Lucie Kiížová, pa Hana Telecká a zástupce rodičů děti MŠ lng' Kate.ina
Hlaváčová.
Předběžný ťozpočet akceje přílohou č. 10'
Má někdo připomínku nebo jiný návřh?
Kdo je přo 5. Proti 0. Zdňe| se 0.
Usnesení: schváleno.

10) Diskuze
Paní Durišová je neŽádoucí půjčovat skrikací hrad na soukroné akce. starosta soúlasím vždy'
při nějaké ač veřejné akci. ale pořádané soukomou osobou došlo ke špatnému zachiázení s fuadem'
Hrad budeme pouŽívat pouze při veřejných akcích za dozoru odpovědných osob zastupitelé nebo
osoby pověiené pořádáním konl<retní akce.

II) Závěr
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zasedání bylo ukončeno v 19:20 hodin. zasedríní se zúčastnilo 10 lidí.

, /4 ó' l/u+
One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i ]

ověřovatelé:

Starosta: Petr

: Hana vonoshánská

Razitko obce:

Sezrram příloh:

1) prezenční listina
2) oznámení o poskytnutí dotace-MMR
3) rozpočtové změny č. 3 za II. ctudetí
4) přiznané dotace UkI
5) nabídka projektu výtlaku
6) dohoda Infinex
7) kupní smlouva pí. Tuková z t. 2012
8) zápis o kontrole hospodďení obce
9) záLýěrcčÍý ÍLř)et obce zA 2016
10) nabídka oplavy toalet Ms

V llrobcích dne 19. 6. 20l7


