Obec Hrobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
Zánis z usneseňí
26. zasedáníZastunitelstvaobce Hrobce.
Konanéhodne 10.7.2017.od 19 hodinv knihovněv Rohatcích
Zahájení',urěeníověřovatelůzápisu, zapisovate|e.
Zasedéní
zastupitelstva
obceHrobcebylo zahájenov 19:05 hodin starostouobceBc. Petrem
jen
Křížem(dále předsedající)
Informacepodle $ 93 odst.L zél<ona
o obcíchbyla na uřednídesceobecníhoúřaduzveřejněna
v souladuse
po dobunejméně
7 dní,ato od 3.7 2017do 10s2017. Současně
by1a
"ákone*v elektronické
informacezveřejněna
podoběna weboqýchstrántáchobce.
Předsedající
z prezenčni
listiny přítomnostičlenů
zastupitelstva
(přílohač.1)konstatoval,Žeje
je usnášení
pŤítomno
5 z 9 zastupitelů,
takžezasfupitelstvo
schopnédle $ 92 zákonao obcích.
Předsedající
navrhlurčitjako ověřovatelezápisupaníIng.Lucii Křížovou,
HanuVonostránskou
a zapisovatelempředsedajícího
Bc. PetraKříže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii KříŽovou
Hanu
a
Vonostránskou.ZapisovatelemBc. PetraKříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
H|asování:Pro 5 , proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvá|eno.
Schváleníprogramu.
1) Souhlass umístěním
zaÍravňovaci
dlažbyna pozemkuobce'
2) Zřizeníbřemeneslužebnosti
pro CEZ a.s. v ul. Pod Bulfem.
3) Novelizacesměmicepro zadávÍníveÍejných
zakÍzekobcemaléhorozsahu.
4) PodporaFK Hrobce.
5) Projednaní
změnv odměňovÍíní
zastupitelů.
6) Věcná břemenake smlouvěo nákupuskladuČDa přilehlýchpozemků.
7) Uzemníplan
Doplňující
bod programu.
8) Rozpočtovázměna č.4 za rok20!7
9) obchvat kana|izaceRohatce v Hroúcích
10)ScbváIenívýsledku výběrovéhořízenína akci oprava WC v MŠv Rohatcích.
Proeram 26. zasedání Q6/2017,|
1) Souh|ass umístěním
zatravňovací
dlažbyna pozemkuobce.
Navrhovatel:starostaobce.
ProjednáníŽádostipana TomášeKrejného,bytemK Rybníku40, Hrobce _ Rohatceo možnost
umístitna pozemekobce p.č.587i1 KU Rohatcezatravňovacídlďbu na svénáklady z důvodu
možnostiparkováníosobníchautomobilů
předjeho domemmimo silnici ve zúŽeném
místě
v ul. K Rybníku.
Nal'rhuji schvá1it žádost se souhlasem umístit zatravňovacídlaŽbu ná nráklady ŽadaÍe|e.
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Za.ravňovacidlažbabudepoloŽenapouzepřed plotema brankoudvoradomu č.p. 40 o ma.\imální
ploše33 m2. Pod zatravňovací
dlažbunebudouumístbványžádné
podkladnívrsfiy.
jiný
připomínku
Má někdo
nebo
návrh'
Kdo je pro schváleníschválenítohotoboduusnesení?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
scbvá|eno.
2) Zřízenibřemenes|užebnosti
p.o čEz a.s. v ul. Pod Bulfem.
Navrhovatel: slarostaobce.
Jedná se o umístěnírozvodnéskříněv.ulici Pod Bulfem' která zde byla instaloviinana zik|adě
povolenív roce2012.Jednáse pouzeo narovnánístávajícího
stavebního
stalu. (zámeřobce,kopie
jsou
smlou.r,y
geom.
pián
a
v přílóze)
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválení dízení věcnéhobřemene služebnostipro ý, ČEZ a.s' č' EP _ 24002369/BV1P001LI. Hrobce.
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvá|eno.
3) Nove|izacesměrnicepro zadáváníveřejných zakázek obce maléhorozsahu.
Navrhovatel: starostaobce.
Aktualizaci směmicevyŽadujezménazákonač,.134/2016Sb. návrh novésměmiceje v příloze'
Platnostnovésměmicebudeod |1. 7. 20|,1
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'
Navrhujiu zakázky||' kategoriedoplnitvětu
ceny službynebozboží..Dnes u někteých drúů sluŽebnebozboži
,,Neboporovnánímceníkové
neníprakticky možnésehnatnabídkya stejněv případě,žese firma, která nemá zájem o zakiaku
přihlásí do tendru tak stejně nabídnevyššícenu než aby se snažila nabídnoutcenu vyloŽeně
soutěžní.
Kdo je pro schválenísměmiceč.2/2017věetněnawžené
změnyv kategoriič'II.?
Hlasování: Pro 5 , proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvá|eno.
4) PodporaFK Hrobce.
Navrhovatel
: starostaobce.
Jak všichnivímefotbalovýtým SK Hrobcepostoupilv letošním
roce do fotbalovésoutěŽedivize.
Jedná se o historickýúspěch,který nemá v dimenzíchvesnickéhofotbalu obdoby'Ávšak s tím
souvisejíi vyšší
nakladyna provozoviíní
soutěže.
Pan Kala vedoucídruŽstvami poskytlpředpoklad
nákladůluči FACR po postupudo diviznísoutěže.
Výčetnakladůobsahujepoložkyjako startovné
jeden zápas4,6 tis' Průměrcestovné
10 tis. Kompenzacem|ádež80 tis. Paušálrozhodčí
rozhodčí
3
tis. Celkemto dělá 204 tis.
V současnosti
navrhuji přispět fotbalistůmdo pokladny formou dotacena částečné
kýí těchto
nríLkladů
částkou100tis' Kč.A na konci kalendáŤního
rokl:,2017se bavit o případné
dalšípodpoře
podletohojak dopadnerozpočet
obce.
Zastupitelstvopověřuje starostupodpisemdotační
smlouvy pro SK Hrobce v částce100 tis. Na
hrazenípaušiílních
poplatkůspojenýchs diviznísoutěží.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Starosta- v současnosti
má obec rozpracoviíno
dostprojektůa měli by jsme zvažitjestli na toto
nynímáme-,
samozřejměpo provedenírozpočtové
změny.
Pi. Alena Durišová- nyníjena současný
stavrozpočtu
takový,Že
rozpočtu
25 tis. na podzim2017.
Kdo je pro schválenítohotoprotinávrhu?
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H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
5) Projednánízměn v odměňovánízastupite|ů.
předsedafin. VýborupaníAlenaĎurišová.
Navrhovatel:
a) Zastupitelstvo
obcestanolujeměsíční
odměnuza qýkonfunkceneuvolněného
starosty
obcev maximálníčástcedle přílohyč.1 nďízeníč..37/2003
Sb., v platnémznění.Platnostzměn v
je od nrísledujícího
odměňování
měsícetj. od 1.8.2017.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schvií]ení
tohotobodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
schváleno.
b) Zastupitelstvo
obcestanovujeměsíční
odměnuza výkonfunkceneuvolněného
místostarosty
obcev maximálníčástcedle přílohyó, I naÍizenič.3712003Sb.,v platnémznění.Platnostzměn Ý
je od nrisledujícího
odměňovriní
měsícetj. od 1.8.2017.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování: Pro 5' proti 0' zdrže|se 0.
Usnesení:
schvá|eno.
předsedy
c) Zasfupitelstvo
obcestanolujeměsíční
odměnuza výkon funkceneuvolněného
přílohy
obce
a
neuvolněného
člena
zastupitelstva
v
maximální
částce
ďe
č.1
ýboru./komise
je od následujícího
naÍizeniv|ádyě.37/2003Sb.,v platnémznění.Platnostzměnv odměňování
měsíce
tj.od 1.8.2017'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schvá|eno.
d) Zastupitelstvo
obces odvolánímna ustanovení
$ 77 odst.3 rozhodlo,žev piipaděsouběhu
předsedy
funkce
člena
zastupitelstva,
výboru,{komise
budenáležetměsíění
odměnav plné
ýkonu
je od následujícího
qýšísouhmuodměn.Platnostzměnv odměňovríní
měsícetj. od 1.8.20i7'
Má někdo připomínku nebojiný návrh'
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schvá|eno.
e) Zastupitelstvo
obcestanovujeměsíční
odměnuza qýkonfunkceneuvolněného
čiena
zastupitelstva
v maximálníčástcedle přílohyč.Í naŤizeni
v|ádyé.3712003Sb.,v platnémznění.
odměnanebudevyplacenačlenuzastupitelstva
pokudtrvďe a dlouhodoběnevyvijíve vztahuke
svéfunkci ádnou činnostve prospěchobcea nadtose ani nezúčastňuje
zastupitelstva
zasediíní
obce.Platnostzměn v odměňováníie od následuiícího
měsíceti. od 1.8.2017.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asovánÍ:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schváIeno.
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ó) Věcná břemena ke sm|ouvěo nákupu sktadu čD a přilehlých pozemků.
Navrhovatel: starostaobce.
Ke k;rnnísmlouvě na na sklad CD a přilehlým pozemkůmpatříještě požadovanávěcná břemena
pro CD. Protomusímekupnísmloulu projednatještějedňoui s věcnýmibřemeny.Jednáse o věcná
břemenazatímna pozemcíchČD'
. 4' 10 Kupujícívedletétokupnísmlouly sjednátakésmlouvyo budoucísmlouvěo zÍizentvěcného
s budoucímoprávněn1ým
břemenečj. 14725/2017.sŽDC-oŘLrNL-NEk a čj. E791-S-2126/2016
Správou že|ezniěnidopralmícesty, státní organizaci, pro umístěnía provozování vedení dráŽní
dopravnětechnickéinfrastruktury kana|ízapea plynovéhovedeník objektu č.p.13 gituov' situov.
na pozemkup.č.st.83/1 a objektubez č.p./é.e.
situov.na pozemkup.č.st.83/2,Kupujícízríroveň
prohlašuje,
Že si je vědom, že tato zaÍizeni,blíŽepopsanáv samostatnýchsmlouvácho budoucí
smlouvě o věcném břemenu,.nejsou součástmiani příslušenstvím
touto kupní smlouvou
převáděných nemovitých vécí,a zárovei se zavazlje, že tato zařizení pro Správu žeteznični
dopravnícesty, statní organizaci, ponechá nďv koupených nemovitých věcech i v mezidobí do
budoucíhoziizeni vécnýcb.břemen,
a nebudečinitnic, o čemby věděl nebomuselpředpokládat,že.
poškodit
může
uvedenácizi zaÍízeni
neboohrozit'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schváleníkupnísmlouly s břemeny?
Hlasování: Pro 5' proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvá|eno'
| Územní plán
Navrhovatel:starostaobce.
Důvodovázprávak návrhuna usnesení
zastupitelstva
obce(Zo) Hrobce:
dne 28. 10'
obec Hrobcemá pro svésprávníúzemípiatnýnový uzemníplan' kterýnaby1účinnosti
2014.DIe registračního
listu územněplrínovací
dokumentace
obceHrobcebyla Městskýmďadem
plánu se zadánímzměny,která však
v Roudnici nad Labem sepsrínaZpráva o uplatňováníúzemního
plánu byly
nebylaZo nikdy schváena.Jedinékroky související
změnyúzemního
s pořízením
schválenyna 9. a 19.zasedríní
Zo Hrobcepod body 9) a 4). Důvodempro poÍízení
zményó. 1
planu(dálejen UP) Hrobcebylo prověřenídílčích
územního
změn navrhovanýchobcí'Jako
zastupitel
pro spoluprácis pořizovatelembyl pověřenstarostaobce,s tím'Žeo pořízeníbyl
-určený
požádénUřadínemlríhoplrínováníMěstskéhouřadu Roudnice nad Labem' Vzhledem k tomu,Že
ani k dnešnímu
dni nebyly práce na změnézahájeny,předkládrímeZo Hrobce návrh na revokaci
(zrušení)
s cílemzměnitpořizovateleve smysluust. $ 6 odst.(2) zákona
ýše uvedenýchusnesení
plánovaní
183/2006
ě.
Sb', o územním
a stavebním
řádu (dálejen stavebníziíkon)na obecníuřad
při zajištění
v.ýkonuúzemněplrínovací
činnostipodle $ 24 odst.(1) stavebního
zákonafyzickou
_
p.
osobou
ZdeňkouKlenorovou,tak aby zdejšíuřad mohl ovlivňovata kontrolovattermínyplnění
vyp|ývajiciz poÍizovatelské
předpokladů
pro
smlouvy.Doklady prokazující
splněníkvalifikačních
plánovacíčinnostibyly toutofyzickouosoboudoloženy'
l'týkonúzemně
i,
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NÁVRH NA USNESENÍ:
Zastupitelstvo
obce
1. Bere na vědomíDůvodovouzprálu k návrhuna usnesení
2. Rušíusnesení
z 9. zasedáníZo Fkobcekonanéhodne27. 8.2015 pod bodem9) a usnesení
z 19.
ZasedžniZo Hrobcekonanéhodne7. 12.20l 6 pod bodem4).
3. Schvalujev souladus ustanovením
zákonalzavÍenjsmlouvy
$ 6 odst.(6) písmeneb) stavebního
s szickou osobouoprávněnouk výkonuúzemněpliánovací
podle $ stavebního
činrrosti
7rákona
f4
4. Rozhodlov souiadus ustanovením
$ 6 odst'(5) písmenea) zžkonač.|$f20fi6 Sb.,o ý6mním
planovánía stavebním
řádu, ve měníplatnýchpředpisů(dálejen stavebníjakýn\,a za p{užiÍis 44
písmenea) stavebního
(T
zákonao pořízenízményě. 1 územního
Hrobceno//e yf6Íodst.
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stavebního
zríkonas tímtoobsahem:návrhna prověřenímoŽnostivypuštění
návrhumístní
komunikacea náwh na prověřenía provedenízměnyv trasovánílokálníhoúzemního
systému
ekologickéstabilitypopř.dalšíúpravy,kterémohousouviseta vyplynoutz novelizacíprávních
předpisů.
5. Určilojako určeného
zastupitelepro spolupÍácis pořizovatelemBc. PetraKříže,stalostuobce.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.
8) Rozpočtovázměna č.4 za rok20|7
Rozpočtovázměna je přílohou č.6
Má někdo připomínku nebojiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.
9) Projednánía vzetína vědomípokračovánív projektovéa |egis|ativnípřípravě obchvatu
kana|izaceRohatcev Hrobcích.
jsem prověřil
Na zakladědotazupaníAleny Ďurišovéna 25. veřejnémzasedÍnidne 15.6.2017
možnostfungovanía nefungovríní
obchvatupředevšímz hlediska m ožného
zápachuv Hrobcích.
Dle vyjádřenízástupcůSČVK a.s.je jednojestli budeýlak Rohatce. Hrobce do v1ýtlaku
Hrobce
_ Zidovicezaústěn
300 m nad čerpačkou
dle var.B nebo 15 m nad čerpačkou
dle var.A.
Praktickyani při jednéze čtyřvariantse čerpané
kaly nedostanou
v Hrobcíchna vzduch.
Zastupitelstvoobce bere toto zjištěnína vědomí.
10) Schvá|enívýsledkuvýběrovéhořízenína opravu WC v MŠv Rohatcích.
Navrhovatel:starostra obce.
Dne 10.7. 2017 zaseda|avýběrovákomicena výšejmenovanouakci na realizaciopravyWC vMŠ
v RohatcichvybralaÍirmuRoyalliving s.r.o.za nabídnutou
cenu329 734,70Kě.
Zastupitelstvo
obceschvalujevýsledekVŘ na danouakci.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5' proti , zdrželse.

10)Diskuze
PaníAlena _ co otevřeníobchoduv Hrobcích?Čekalose na ČEZ. Pak pan elektrik|ářzjistil,že el,.
Rozvody v obchodujsou absolutněnevyholující.Ale nájemcepan Marek přislíbyl, že obchod
otevřev týdnupo I7,7,2017.
|1\ Závěr
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Zasedéniby|o ukončenov 20 hodin. zasedrfuíse zučastnilb8 lidí.
2017
dne

,ft.f"/-a/+

ověřovatelé:
./ftz>,.,.
staÍosta:
Bc.PetrKříž..'.'.
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Razítkoobce:

Seznampříloh:
.1)prezenční
listina přítomných
2) snímekumístěnízatravňovacíďažby
3) přílohyvěc. břemenocEz (GB smlouva o ziízenYB)
4) směmiceobce VZMR
5) kupnísmlouvaa GP sklad ČD

V llrobcíchdne 17,7, 2017

