ObecHrobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
Zápis z usneseňí
28. zasedáníZastupitelstv4obceHrobce.
Konanéhodpe 17.8.2017.od 18 hodinv KD v Hrobcích
Zahájení,určeníověřovate|ůzápisu, zapisovatele.
Zaseděnizastupitelstva
obceHrobcetylo zahájenov 18:00 hodin starostouobceBc. Petrem
j
Křížem(dále en předsedající)
Informacepodle $ 93 odst.1 zákonao obcíchbyla na uřednídesceobecníhoďadu zveřejněna
v souladuse zákonempo dobunejméně
7 dní,ato od 10.8. 2017do Í7,8.2017. Současně
byla
informacezveřejněnav elektronicképodoběna webovýchstriínkáchobce.
Předsedajícíz ptezenčnilistiny přítomnostičlenůzastupitelstva(přílohač.1) konstatoval,žeje
přítomno5 z 9 zastupitelů,takžezastupitelstvoje usniášení
schopnédle $ 92 zríkonao obcích.
Předsedající
navrhlurčitjako ověřovatelezápisupaníIng.Lucii KříŽovou,
HanuVonostránskou
a zapisovatelem
předsedajícího
Bc. PetraKříŽe.
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii Křížovou
a HanuVonostrrárrskou.
ZapisovatelemBc. PetraKříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'
Hlasování: Pro 5 , proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schváleno.
Schváleníprogramu.
P r ogr am 28. zasedání (28/20 17\
1) Projednríní
a schválenínájemnísmlouvyna pronájemvodníhodílakanalizaceRohatce.
2) Projednánía schváleníýsledku ýběrového Íízenína akci rekonstrukceWC v multifunkční
budověv Rohatcích.
3) Projednánínrímitkyzastupitelepana Ing. Matka k projednávrání
pořízeniÚP.
4) Projednrání
a schváleníspisovéhoa skaítačního
řádu obce.
5) Vzetína vědomípřijetízákonač.23/2017o rozpočtové
odpovědnosti'
Donlňulícíbodv nrogramu:
ó) Snížení
příspěvku pro příspěvkovou organizaci obce MŠ Rohatce z důvodu Íinancování
opraly sociálnih o zaÍízení.
7) Poskytnutídaru pro SDH Hrobce.
8) Diskuze.
9) Závět.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schvií]eno.
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1) Projednánía schválenínájemnísmlouvy na pronájem vodníhodí|akanalizaceRohatce.
Nawhovatel:staÍostaobce.
|o trech letech vyřizovríní reklamací s dodavatelem stavby kanalizace Rohatce a plnění
doplňujících
požadavkůSVS a.s' jsme konečnědospěli k možnostipodpisu nájemnísmlouvy
lzavíÍaÍé
mezi obcí Hrobce a SVS a.s. na předmět pronájmu vodní dílo kanalizaceRohatce.
Nájemní smlouvaje uzaitána dle běžnýchstandardůza roěni nájemné1 Kč a na dobu neurěitou.
Dále je ve smlouvě stanovenapodmínka.rTbudovrání
obchvatuvýtlaku kanalizace do konce roku
2018.Tak' aby splaškyz rohatecké
kanalizacetekoucív kanalizaciHrobcenezapirchalL.
Zirněr uzavÍítnájemnísmlouvu, byl vyvěšen15 dnína ďední desce.
I
Má někdo připomínku nebo jiný návrh'
Kdo je pro schváleníschválenítohotobodu usnesení?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
2) Projednání a schváIení výsledku ýběrového řízení na akci rekonstrukce WC v
multifunkčníbudově v Rohatcích.
Navrhovatel: starostaobce.
Nawhuji schválitvýsledekvýběrového
řízeníze zasedéni
qiběrovékomiseze dne 10.8. 2017.
Komise konstatovalaúplnosta sprár'nostdvou podaných nabídek.Doporučujerealizaci veřejné
zakéuky- oprava WC v multifunkčníbudově v Rohatcíchfirmou Stavby Stmad s.r.o.
Za cerus'
|72 750.66Kč.vč.DPH'
Má někdo připomínku nebojiný návrh.
PaníNoviíková Ztlzana: kolik lidí chodído tétotělocvičny,pročtakoqý'náklad hrazenýz obecního
rozpočfu?
Starosta:
v tělocvičněpravidelně cvičí ženy,hraje se pinkponk' cvičí děti' hraje se sqvoš.Program
zamluvenýchtermí'
nůje na fb a na dveffch tělocvičny.Na opraw WC tělocviěny' byla přidělena
dotaceod Usteckého
kraje.65 Yo' pŤecinenechiíme
obecnímajetekv zanedbaném
stavujato 1enyni
a dotacenebudemeq.užívat.
PaníNováková Zuzana: v tělocvičněse musítopit pročtatovénríkladyna výápění? Starosta:kdyŽ
se tělocvičnavyužívátak pročtam netopit?Vždý' tělocvičnulryrržívái mateřská školka.
PaníZuzanaNoviáková:tak zrovnaškolkado tělocvičnychodíjednouza měsíc.
je logické,žev létěškolkychodíradějiven a v zimě do tělocvičny.
Starosta:
Kdo je pro schválenítohotobodu'
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
3) Projednánínámitky zastupitelepana Ing. Matka.
Navrhovatel: starostaobce.
odůvodněnía odpověď na dopis pana Ing. Matka ze r]ne20'7,2017k projednání
v zastupitelstvuobce Hrobce
Kodstavcila2
Važenézastupitelstvo.Pozviínkus larnlrovanýnribody k jednání 26. zasedániZo a podkladv isem
.
posíla|
3. 7. 20l7 e|cktronickou
poŠtort
na adrcsyVšechZastupi|'clú
mimopanaIJrichá.ktery
emailovouadresunemá,ale z našípředchozíkorespondence
usuzuji'žep.lí Matekje s panem
Erichem v úzkémkontaktua infonnace mu tiskne a předává k nastudování.
cky odeslal
k této
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PoDKLADolrÉ IaTERfuÍLY
ZÍkon o obcíc]tneukltÍdtiobci povfu,nostwracovóvat potlkladovénuteritílypro jetlnání
zastupitelstva,Jde přitom ojednu z rypicbýcha obvyklýchúpravvjeclnacímřtidu. Tenmůže
stanoýitobsahovéi.formálnípožadavkynapř. v podobě strukturymateriálu, zýůsobua lhůtypro
doručení
obci (deJi o materiály vztahujícíse k bodůnnavrhovanýmzastupiteti)apod.
Problenatickéovšemmůže
být,pokud podkladovémateriály v rozporu s.jednacímřáden zaslány
vůbecnebylynebopokud nebyly zaslátry včas.Takovépochybenínebróní tomu, aby byl příslušný
bodprojednón (srou rczsudek Nejvyššího
sprdvníhosoudu z 26. 5. 2010, í j. s Ao 1/2007-94).
ZáIeží
předevšímna po,stojisamotnýchzashlpiteIů'zda bezpředchozíznalostipodkladůbudou
ochotnipříslušnýbod na prcgram zasedánízařadit a pokud ano, zda budoupro přijetí
navrhovaného
rozhodnutí
hlasovat(zastupiÍel
hlasuie>svobodně<
a může
odmítnout
souhlass
předloženýmnávrhemi pro porušeníjednacíhořódu).
Proto považujiprojednáni dotčeného
bodu za legálnía v souladu s platnými zákony ČR.
K odstavcič.3
pořizovatelempaníIng'Kloubskouz MěÚ Roudnicenad Labem si dopisujijiž tři roky
S původním
a nadarmo.Protojsem předložil zastupitelstvunávrh na změnu pořizovatele územního
plánu a to
komerčního,
kÍerýbude za svoji činnostobcíplacen a změnu provedevčasa pořádně.Na paní
InženýkuKloubskou jsem si byl dokoncestěžovatu místostarostyMgr. Řezníčka,ale mamě ani po
upl1.nutídvou měsícůod stíŽnostijsem nic od paníIng' Kloubskéneobdržel.obávrímse, žena Měú
v Roudnici nad Labem taháza dtéúky
pan Matek a rryrrživáktomu zásttlpkyni(paníDanu ortovou)
vedoucíhostavebrrího
odboru kam územníplránovaníspadáa svékonexe ze svéhopůsobení
jako
místostarostyměsta.
Nový, komerěnípořizovatel uzemníhoplrínubudenašíobec stát celkem 70 tisíc Kč.
obec výoholuje změnu UP z důvoduvelkénevole oběanůs původnímplránemzprujeznitdnes
jinak klidnou ulilci západni,s původnímplránemumístěníbiokoridoru do bezprostředníblízkosti
obce a tim zmemoŽnitjakékoli stavby.Tím nemiímna mysli developersléprojekty typu Pod Skalou,
ale např, oplocenízahrady,v.ýsadbusaduatd...'. Dále je umístěníbiokoridoru nešťastné
z důvodu
potřebnostiumístittakovýo krajinný prvek na svah k Rohatcům,kde zároveň bude s]oužitk retenci
deštbých vod, kterénynípři vetšíchsrríŽkách,nebopři táníproudíze západudo obce a s nimi i
spoutusedimetu.Dále je nově navrhovanéumístěnív nepoměrus původnímumístěnímv ohledu
urodnostipůdya v ohrožení
erozí.Chápu ale to' žepan Matek nenízdejší'žese do našíobce
přistěhoval teprvenedávnoa okolí obceještěnezná.
Dale jsem ještěobdrželod pana Matka dopis s upřesněnímnrámitkyna cenu za zhotovenízměn v
UP. Při zadávánízakéakyna zhotovení
změnv ÚP je postupovánodle směmiceobceě.2l20I7.
Nejvýnodnější
cenunabídlapaníKlenorováz Litoměřic.Tak s nípodepíši
smlouvÓf @provedení
díla.(cca70 tis.)
Z usneseniZo 2612017boďu č.7 plyne, že nadpoloviční
většinazastupitelůsouhlasí
s provedenímzměn ÚP komerčnímpořizovate|óm.
Má někdo připomínkunebojiný návrh.
Pan Matouch: ělenovévolebníhouskupenípana Matka se neúčaýní
veřejných zased$i
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nemohousvůjntázorvyjádřit při hlasoviínrí.
Zastupite|stvoobce bere na vědomí.
řádu obce.
4) Projednánía schváleníspisovéhoa skartačního
Navrhovatel:starostaobce.
Navrhuji schválit předkládaný spisový a skartaěnířád v příloze'
Kdo je pro schválenítohoto náwhu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželse 0' '
schváleno'
Usnesení:
odpovědnosti.
5) Vzetína vědomípřijetí zákona é.23D017o rozpočtové
Nawhovatel:starostaobce.
Jedná se o nové nařízení státu, které nařizuje nepřesiíhnoutzadluŽenostjednotliých uzemně
samosprárnýchcelkův našempřípade'obce na hranici 60% pruměrupříjmůza posledníčtyřiroky.
odboruKU Ustínad Labemplyne,ženašeobec obecmusív do 31.12.
Z dopisuod ekonomického
2017 zap|atitmimořádnou splátku úvěru ěerpanéhov minulémvolebním období 76 970'- Kč.
opatřenía do konce roku uhraditmimořádnou splátku úvěru.
Bude ploto nutnépřijmout rozpočtové
plánované
investice do našíobce.
Doufrám,ženebudenutnéomezit
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
starosta:nedovedusi představit výšimimořádnésplátky, kdyby v posledníchtřech letech nedošlok
daníod státu atd.
příjmůobcímvlivem zrněnv přerozdělovríní
naqýšení
Zastupitelstvobere na vědomí.
Doplňujícíbody programu.
6) Sníženípříspěvku pro příspěvkovou organizaci obce MŠ Rohatce z důvoduíinancování
opralry sociálního zaYueni.
Nawhovatel:starostaobce.
Zastupitelstvo obce souhlasí se sníženímměsíěníhopříspěvku na provoz pro příspěvkovou
organizaciobce MŠRohatce o 70 000,- Kč z důvodufinancovárríopravy sociálníhozďízení v MŠ.
příspěvkuo celkem70 tis. budeprovedenodo konceroku 2017'
Snížení
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
jejich vpžití
Starosta:MŠmá týo prostředky na svémbankovnímúčfua předem bylo projednríno
k opravěWC v MŠ.Na provoz MŠtoto nebudemit žÁdnývliv.
Kdo je pro schválenítohotobodu.
H|asování:Pro 5, proti 0,zdrželse0.
Usnesení:schviíleno.
7) Poskytnutídaru pro SDH Hrobce.
Nawhovatel:starostaobce.
darupro SDH lkobce ve ýši 110824'. Kč.
Zastupitelstvo
obcesouhlasís poskytnutím
Jedná se o podpořeníýstavby startovacízžMadnypro požrámísport. V letošnímroce byia SDH
Hrobce přidělena dotace 94'425,. Kč. na výstavbunovézríkladny(maximálnívýšedotace v
předběžných
prcgÍamupodpory SDH v Ústeckémkaji se 100 000,- Kč max.). Po předložení
nabídekpoptávanýchstarostouSDH tlrobce lychrízínejlevnějši tattanovázÍkJadnana celkem 205
425,.Ké.
Podotýkrám,že solltěžícíděti a dospělí' dnes běhají v tretrách s ocelov.ými hřeby. A běhat po
nebo i třeba novéziíkladněze zárrtkovédlažbyje nebezpečné.Proto navrhuji oiff,,n
současné,
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SDH Hrobce ve snazevybudovatzákladnu tartanovou.
Dále zastupitelstvosouhlasís trva|ým umístěnímzákladny pro požárnisport v majetku SDH
Hrobce na pozemkuv majetku obcep.č.613/1KU Hrobce.
Má někdopřipomínkunebojiný návrb.
Kdo je pro schvrílení
tohotobodu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
schváleno.
8) Diskuze.
pan Matouch: mohl by stalosta na základě novéhoskaťtačního
řádu zlikvidovat dokumenty v
přízemíMŠ? Starosta:ano'
PaníNováková st' . ubohédětskéhřištěa hromadapísku.Starosta:naÍežeme
v obecnímlese nebo
koupímeakátya ohradímepískoviště.
To neníproblém.
PaníNováková st.. na webu obceje zveřejněnýprojektod panaTa|ackaa zároveňsmlouvao díló
na opraw chodníků
s $' Envipro s předríním
dílado koncekvětnapročtedy chodníkynejsouještě
opravené?.
Starosta: pan Talacko zpracova|studii, kde jsme stanovili délky,profily ,skladbychodníků
atd.
jsme
Jedná se o dokumentna několik stran na základě kterého
lypracovali zadini pro vyběrové
Íizeni na zhotoveníprojektovédokumentace.VýběrovéÍízeruvyfuá|a ý. Envipro. Po áotovení
projektu se bude žádato dotaci' pak bude výběrovéÍizenína oprar,uchodníků.Ve smlouvě mezi
obcía fu. Enviproje uvedenýjako předmětdílaZhotoveníprojektové
dokumentace
na rekonstrukci
chodníků.
Musítesi smloulu lépepřečíst.
PaníNováková st.:pločmátejedovatépozniímkyna panaMatka?
Starosta: proč jedovaté? Pan Matek si nechal za obecni peníze bez vědomí zastupitelstva
naprojektovatna pozemku, který v tédobě vlastnil on a pan Zajíčekpřístav za penize, kterédnes
chybív rozpočtu
obce.
PaníNováková st.: přístavv obcije přeci dobý nápadod panaMatka.
Starosta: jo, ale kdyžobecplatíprojektna pozemkusoukromýchosob?
Paní Ďurišová _ připralujeme snížení
daníz nemovitostí.SníŽeníkoeficientu_ na č.2 ale,ta
jsme
druhéstraněby
měli dostato 600 tis vícena vyšším
přerozdě1ení
daněz přidanéhodnoty.
Starosta- anovšichnipfftomnízastupitelé
předběŽněs tímtonávrhemsouhlasí.Ale musímetoto
projednatna příštím
zasedrání,
kam to zďadímese všemipotřebnýmitextya přílohami.
PaníNováková st. _ nenína webuusnesení
z27 ' Zo.
Starosta: prověříme, ale určitěto tamje.
9\ Závér

Zasedáníbyloukončenov 19:11 hodin.zasedáníse zučastnilo
7 lidí.
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ověřovatelé:
Starosta:Bc.
MístostaÍosta:
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Razítkoobce:
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Seznampffloh:
1) prezeněď listina přítomných
2) sm|ouvao nájmuSVS
3) výpis el. Pošty,n.ámitkap. Matka
4) spisoý a skartační
řrídobce
5) dopis ekonomickéhoodboru Ústeckéhokraie.
6) katastránísnímek6l3l1 Kú
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