
Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z usneseňí
28. zasedání Zastupitelstv4 obce Hrobce.

Konaného dpe 17.8.2017. od 18 hodin v KD v Hrobcích

Zahájení, určení ověřovate|ů zápisu, zapisovatele.

Zaseděni zastupitelstva obce Hrobce tylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bc. Petrem
Křížem (dále j en předsedaj ící)

Informace podle $ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na uřední desce obecního ďadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, ato od 10. 8. 2017 do Í7,8.2017. Současně byla
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových striínkách obce.

Předsedající z ptezenčni listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, žeje
přítomno 5 z 9 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usniášení schopné dle $ 92 zríkona o obcích.

Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii KříŽovou,
Hanu Vonostránskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra KříŽe.

Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii Křížovou
a Hanu Vonostrrárrskou. Zapisovatelem Bc. Petra Kříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'
Hlasování: Pro 5 , proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.

Schválení programu.

P r o gr am 28. zas edání (28 / 20 17\

1) Projednríní a schválení nájemní smlouvy na pronájem vodního díla kanalizace Rohatce.
2) Projednání a schválení ýsledku ýběrového Íízení na akci rekonstrukce WC v multifunkční
budově v Rohatcích.
3) Projednání nrímitky zastupitele pana Ing. Matka k projednávrání pořízeniÚP.
4) Projednrání a schválení spisového a skaítačního řádu obce.
5) Vzetí na vědomí přijetí zákona č.23/2017 o rozpočtové odpovědnosti'

Donlňulící bodv nrogramu:
ó) Snížení příspěvku pro příspěvkovou organizaci
opraly sociálnih o zaÍízení.
7) Poskytnutí daru pro SDH Hrobce.

8) Diskuze.
9) Závět.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schvií]eno.

obce MŠ Rohatce z důvodu Íinancování
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1) Projednání a schválení nájemní smlouvy na pronájem vodního dí|a kanalizace Rohatce.
Nawhovatel: staÍosta obce.

/ |o trech letech vyřizovríní reklamací s dodavatelem stavby kanalizace Rohatce a plnění
doplňujících požadavků SVS a.s' jsme konečně dospěli k možnosti podpisu nájemní smlouvy
lzavíÍaÍé mezi obcí Hrobce a SVS a.s. na předmět pronájmu vodní dílo kanalizace Rohatce.
Nájemní smlouva je uzaitána dle běžných standardů za roěni nájemné 1 Kč a na dobu neurěitou.
Dále je ve smlouvě stanovena podmínka .rTbudovrání obchvatu výtlaku kanalizace do konce roku
2018. Tak' aby splašky z rohatecké kanalizace tekoucí v kanalizaci Hrobce nezapirchalL .
Zirněr uzavÍít nájemní smlouvu, byl vyvěšen 15 dní na ďední desce. I
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'
Kdo je pro schválení schválení tohoto bodu usnesení?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

2) Projednání a schváIení výsledku ýběrového řízení na akci rekonstrukce WC v
multifunkční budově v Rohatcích.
Navrhovatel : starosta obce.
Nawhuji schválit výsledek výběrového řízení ze zasedéni qiběrové komise ze dne 10. 8. 2017.
Komise konstatovala úplnost a sprár'nost dvou podaných nabídek. Doporučuje realizaci veřejné
zakéuky - oprava WC v multifunkční budově v Rohatcích firmou Stavby Stmad s.r.o.
Za cerus' |72 750.66 Kč. vč. DPH'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Paní Noviíková Ztlzana: kolik lidí chodí do této tělocvičny, proč takoqý' náklad hrazený z obecního
rozpočfu? Starosta:
v tělocvičně pravidelně cvičí ženy, hraje se pinkponk' cvičí děti' hraje se sqvoš. Program
zamluvených termí' nů je na fb a na dveffch tělocvičny. Na opraw WC tělocviěny' byla přidělena
dotace od Usteckého kraje. 65 Yo' pŤeci nenechiíme obecní majetek v zanedbaném stavu jato 1e nyni
a dotace nebudeme q.užívat.
Paní Nováková Zuzana: v tělocvičně se musí topit proč tatové nríklady na výápění? Starosta: kdyŽ
se tělocvična využívá tak proč tam netopit? Vždý' tělocvičnu lryrržívá i mateřská školka.
Paní Zuzana Noviáková: tak zrovna školka do tělocvičny chodí jednou za měsíc.
Starosta: je logické, že v létě školky chodí raději ven a v zimě do tělocvičny.
Kdo je pro schválení tohoto bodu'
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

3) Projednání námitky zastupitele pana Ing. Matka.
Navrhovatel : starosta obce.

odůvodnění a odpověď na dopis pana Ing. Matka ze r]ne 20'7,2017 k projednání
v zastupitelstvu obce Hrobce

Kodstavc i la2

Važené zastupitelstvo. Pozviínku s larnlrovanýnri body k jednání 26. zasedáni Zo a podkladv isem
posíla| 3. 7. 20l7 e|cktronickou poŠtort na adrcsy Všech Zastupi|'clú mimo pana IJrichá. ktery 

.

emailovou adresu nemá, ale z naší předchozí korespondence usuzuji' že p.lí Matekje s panem
Erichem v úzkém kontaktu a infonnace mu tiskne a předává k nastudování.

cky odeslal
k této
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PoDKLADolrÉ IaTERfuÍLY

ZÍkon o obcíc]t neukltÍdti obci povfu,nost wracovóvat potlkladové nuteritíly pro jetlnání
zastupitelstva, Jde přitom o jednu z rypicbých a obvyklých úprav v jeclnacím řtidu. Ten může
stanoýit obsahové i.formální požadavky např. v podobě struktury materiálu, zýůsobu a lhůty pro
doručení obci (deJi o materiály vztahující se k bodůn navrhovaným zastupiteti) apod.

Problenatické ovšem může být, pokud podkladové materiály v rozporu s.jednacím řáden zaslány
vůbec nebyly nebo pokud nebyly zaslátry včas. Takové pochybení nebróní tomu, aby byl příslušný
bod projednón (srou rczsudek Nejvyššího sprdvního soudu z 26. 5. 2010, í j. s Ao 1/2007-94).
ZáIeží především na po,stoji samotných zashlpiteIů' zda bez předchozí znalosti podkladů budou
ochotni příslušný bod na prcgram zasedání zařadit a pokud ano, zda budou pro přijetí
navrhovaného rozhodnutí hlasovat (zastupiÍel hlasuie >svobodně< a může odmítnout souhlas s
předloženým návrhem i pro porušení jednacího řódu).

Proto považuji projednáni dotčeného bodu za legální a v souladu s platnými zákony ČR.

K odstavci č. 3

S původním pořizovatelem paní Ing'Kloubskou z MěÚ Roudnice nad Labem si dopisuji již tři roky
a nadarmo. Proto jsem předložil zastupitelstvu návrh na změnu pořizovatele územního plánu a to
komerčního, kÍerý bude za svoji činnost obcí placen a změnu provede včas a pořádně. Na paní
Inženýku Kloubskou jsem si byl dokonce stěžovat u místostarosty Mgr. Řezníčka, ale mamě ani po
upl1.nutí dvou měsíců od stíŽnosti jsem nic od paní Ing' Kloubské neobdržel. obávrím se, že na Měú
v Roudnici nad Labem tahá za dtéúky pan Matek a rryrrživák tomu zásttlpkyni (paní Danu ortovou)
vedoucího stavebrrího odboru kam územní plránovaní spadá a své konexe ze svého působení jako
místostarosty města.

Nový, komerění pořizovatel uzemního plrínu bude naší obec stát celkem 70 tisíc Kč.
obec výoholuje změnu UP z důvodu velké nevole oběanů s původním plránem zprujeznit dnes
jinak klidnou ulilci západni, s původním plránem umístění biokoridoru do bezprostřední blízkosti
obce a tim zmemoŽnit jakékoli stavby. Tím nemiím na mysli developerslé projekty typu Pod Skalou,
ale např, oplocení zahrady, v.ýsadbu sadu atd...' . Dále je umístění biokoridoru nešťastné z důvodu
potřebnosti umístit takovýo krajinný prvek na svah k Rohatcům, kde zároveň bude s]oužit k retenci
deštbých vod, které nyní při vetších srríŽkách, nebo při tání proudí ze západu do obce a s nimi i
spoutu sedimetu. Dále je nově navrhované umístění v nepoměru s původním umístěním v ohledu
urodnosti půdy a v ohrožení erozí. Chápu ale to' že pan Matek není zdejší' že se do naší obce
přistěhoval teprve nedávno a okolí obce ještě nezná.

Dale jsem ještě obdržel od pana Matka dopis s upřesněním nrámitky na cenu za zhotovení změn v
UP. Při zadávání zakéaky na zhotovení změn v ÚP je postupováno dle směmice obce ě.2l20I7.
Nejvýnodnější cenu nabídla paní Klenorová z Litoměřic. Tak s ní podepíši smlouvÓf @ provedení
díla. (cca 70 tis.)

Z usneseni Zo 2612017 boďu č. 7 plyne, že nadpoloviční většina zastupitelů souhlasí
s provedením změn ÚP komerčním pořizovate|óm.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Pan Matouch: ělenové volebního uskupení pana Matka se neúčaýní veřejných zased$i 7o, t4
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nemohou svůj ntázor vyjádřit při hlasoviínrí.

Zastupite|stvo obce bere na vědomí.

4) Projednání a schválení spisového a skartačního řádu obce.
Navrhovatel: starosta obce.
Navrhuji schválit předkládaný spisový a skartaění řád v příloze'
Kdo je pro schválení tohoto náwhu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0' '
Usnesení: schváleno'

5) Vzetí na vědomí přijetí zákona é.23D017 o rozpočtové odpovědnosti.
Nawhovatel: starosta obce.
Jedná se o nové nařízení státu, které nařizuje nepřesiíhnout zadluŽenost jednotliých uzemně
samosprárných celků v našem případe' obce na hranici 60% pruměru příjmů za poslední čtyři roky.
Z dopisu od ekonomického odboru KU Ustí nad Labem plyne, že naše obec obec musí v do 31.12.
2017 zap|atit mimořádnou splátku úvěru ěerpaného v minulém volebním období 76 970'- Kč.
Bude ploto nutné přijmout rozpočtové opatření a do konce roku uhradit mimořádnou splátku úvěru.
Doufrám, že nebude nutné omezit plánované investice do naší obce.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
starosta: nedovedu si představit výši mimořádné splátky, kdyby v posledních třech letech nedošlo k
naqýšení příjmů obcím vlivem zrněn v přerozdělovríní daní od státu atd.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Doplňující body programu.

6) Snížení příspěvku pro příspěvkovou organizaci obce MŠ Rohatce z důvodu íinancování
opralry s ociálního zaYueni.
Nawhovatel: starosta obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí se snížením měsíěního příspěvku na provoz pro příspěvkovou
organizaci obce MŠ Rohatce o 70 000,- Kč z důvodu financovárrí opravy sociálního zďízení v MŠ.
Snížení příspěvku o celkem 70 tis. bude provedeno do konce roku 2017'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Starosta: MŠ má týo prostředky na svém bankovním účfu a předem bylo projednríno jejich vpžití
k opravě WC v MŠ. Na provoz MŠ toto nebude mit žÁdný vliv.
Kdo je pro schválení tohoto bodu.
H|asování: Pro 5, proti 0,zdrželse0.
Usnesení: schviíleno.

7) Poskytnutí daru pro SDH Hrobce.
Nawhovatel: starosta obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru pro SDH lkobce ve ýši 110 824'. Kč.
Jedná se o podpoření ýstavby startovací zžMadny pro požrámí sport. V letošním roce byia SDH
Hrobce přidělena dotace 94 '425,. Kč. na výstavbu nové zríkladny (maximální výše dotace v
prcgÍamu podpory SDH v Ústeckém kaji se 100 000,- Kč max.). Po předložení předběžných
nabídek poptávaných starostou SDH tlrobce lychrízí nejlevněj ši tattanová zÍkJadna na celkem 205
425,.Ké.
Podotýkrám, že solltěžící děti a dospělí' dnes běhají v tretrách s ocelov.ými hřeby. A běhat po
současné, nebo i třeba nové ziíkladně ze zárrtkové dlažby je nebezpečné. Proto navrhuji oiff,,n
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SDH Hrobce ve snaze vybudovat základnu tartanovou.
Dále zastupitelstvo souhlasí s trva|ým umístěním- základny pro požárni sport v majetku SDH
Hrobce na pozemku v majetku obce p.č. 613/1 KU Hrobce.
Má někdo připomínku nebo jiný návrb.
Kdo je pro schvrílení tohoto bodu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.

8) Diskuze.
pan Matouch: mohl by stalosta na základě nového skaťtačního řádu zlikvidovat dokumenty v
přízemí MŠ? Starosta: ano'
Paní Nováková st' . ubohé dětské hřiště a hromada písku. Starosta: naÍežeme v obecním lese nebo
koupíme akáty a ohradíme pískoviště. To není problém.
Paní Nováková st.. na webu obceje zveřejněný projekt od pana Ta|acka a zároveň smlouva o díló
na opraw chodníků s $' Envipro s předríním díla do konce května proč tedy chodníky nejsouještě
opravené?.
Starosta: pan Talacko zpracova| studii, kde jsme stanovili délky, profily ,skladby chodníků atd.
Jedná se o dokument na několik stran na základě kterého jsme lypracovali zadini pro vyběrové
Íizeni na zhotovení projektové dokumentace. Výběrové Íízeru vyfuá|a ý. Envipro. Po áotovení
projektu se bude žádat o dotaci' pak bude výběrové Íizení na oprar,u chodníků. Ve smlouvě mezi
obcí a fu. Envipro je uvedený jako předmět díla Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
chodníků. Musíte si smloulu lépe přečíst.
Paní Nováková st.: ploč máte jedovaté pozniímky na pana Matka?
Starosta: proč jedovaté? Pan Matek si nechal za obecni peníze bez vědomí zastupitelstva
naprojektovat na pozemku, který v té době vlastnil on a pan Zajíček přístav za penize, které dnes
chybí v rozpočtu obce.
Paní Nováková st.: přístav v obci je přeci dobý nápad od pana Matka.
Starosta: jo, ale když obec platí projekt na pozemku soukromých osob?

Paní Ďurišová _ připralujeme snížení daní z nemovitostí. SníŽení koeficientu _ na č.2 ale, ta
druhé straně by jsme měli dostat o 600 tis více na vyšším přerozdě1ení daně z přidané hodnoty.
Starosta - ano všichni pfftomní zastupitelé předběŽně s tímto návrhem souhlasí. Ale musíme toto
projednat na příštím zasedrání, kam to zďadíme se všemi potřebnými texty a přílohami.

Paní Nováková st. _ není na webu usnesení z27 ' Zo.
Starosta: prověříme , ale určitě to tam je.

9\ Závér

Zasedáníbylo ukončeno v 19:11 hodin. zasedání se zučastnilo 7 lidí.
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ověřovatelé:

Starosta: Bc.

MístostaÍosta:

Raz ítko obce:

Seznam pffloh:

1) prezeněď listina přítomných
2) sm|ouva o nájmu SVS
3) výpis el. Pošty, n.ámitka p. Matka
4) spisoý a skartační řríd obce
5) dopis ekonomického odboru Ústeckého kraie.
6) katastrání snímek 6l3l1 Kú
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