
Obec Ilrobce
Zastupitelstvo obce ŤIrobce

záDis z usnesení
29. veřejného zasedání Zastuoitelstva obce llrobce.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele.

Zasedání zastupitelstva obce Hrobce'bylo zahájeno v hoďn starostou obce Bc. Petem Kiizem
ídále jen predsedajicí,1

Iďormace podle $ 93 odst' 1'zíkona o obcích byla na úřední desce obecního uřadu zveřejněna
v souladu se ziíkonem po dobu nejméně 7 dní, a to oó,24.8.2o|.7 do 3 ' 9. 2o|7 ' Současně byia
iďormace zveřejněna v elektronické podobě na weboých strránkách obce.

Předsedající z prezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, Že jé
přítomno z zasfupitelů, takže zastupitelstvo je usnáš€ď schopné ďe $ 92 zákona o obcích.

Předsedající navrhl ulčit jako ověřovatele ápisu pani Ing. Lucii IGížovou,
Hanu Vonostriánskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra Kříže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii Křížovou
a Hanu Vonostriínskou. Zapisovatelem Bc' Petra Kříže'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je plo schválení tohoto bodu?
Hlasování: Přo 5' proti 0, zdržel se 0.
Usneserlí: schváleno.

Schválení programu'

Program 29. zasedání (29l20LTl

1) Projednání a schvá|ení rozpočtové změny č' 5 za rok2017.

2) Přojednání a schválení ryhtášky obce o stanoYení koeficientu pro Yýpočet daně z
nemovitých věci od l.1.2018.

Dolňující bod programu'

3) Přojednání a schválení dopnění kupní smlouly na skbd čD

4) Závěr.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedání?
Illasování: Pro 5, proti 0' zdržel se 0.
Usnesení: schválen.

1) Projednání a schváIení rozpočtové změny č. 5 za rok2017.
Navrhovatel: starosta obce.
Zápis z 15'jednání finaněního ýboru je přílohou zápisu'
Má nekdo připominku nebo jiný návrh? 
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Kdo je pro schválení rozpočtové změny č' 5?
Hlasování: Přo 5, přoti 0' zdržel se 0.
Usneseníi schYáleno.

2) Projednání a schválení whlášky obce o stanovení koeficientu přo \"ýpočet daně
z n€moYitých věcí od 1. 1' 2018'
Nawhovatel: staŤosta obce.
Úplné znění lyhlášky je přílohou návrhu usnesení.
N4á nékdo pňpomínku nebo jiný nar rhl
Kdo je přo schválení výše citováné ryhlášI.a?
Hlasováni: Pro 5' pťoti 0' zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Dolňující bod progřamu.

J) ProjedDání a scb\ á|ení dopněni kupni sm|ouva na skIad ČD
Nawhovatel: starosta obce.
Prá\,d oddě]ení ČD se rozhodlo změnit znění bodu 4.8

z

4.8. Kupující bere na vědomí, Že sklepení budovy bez č.p./č.e situov. na pozemku p.č.st. 2i3 v k'ú.
IŤobce je kontaminova.rlé Iopn]fini látkami. Tento stav je zohledněn v kupní ceně a na případné
reklamace či finanční nároky z důvodů budoucí sanace lebude později brán ďetel.

na

4.8' Kupující bere na vědomí, že sklepení budolT bez č.p'lč.e situov' na pozemku p.č.st. 2i 3 v k'ú.
Hrobceje kontaminované lopnými látkami. Tento stavje zol edněn v kupní ceně, čehoŽ sije
L.upující vědom a vzdává se ploto výslo\'rrě přáva poŽadovat na prodávajícím z tohoto důvodu
jakékoliv majetkové nfuoky z titulu vadného plnění nebo nábrady škody.

Dornnívá se, Že jde pouze o pÍávnícký \"ýklad.
Má někdo připominku nebo jiný návrh?
starcsta obcej ropné látky ve sklepení nádražího skladujsme nechali proskoumat Česk1'rrr
Zdlavohím Ustavem a z j eho zprávy plyne, že se jedná v uvozovkík o běžné ropné látky a ne o
ďoxiny a podobně. Dle předběžných odhadů by sanace měla stát cca 150 tis. A my jsme od českých
dral dostali slelu 400 tis.
Kdo je přo schváIení tohoto návřhu?
Hlasování: Pro 5, přoti 0, zdržel se 0'
Usnesení:

3) Záýér.

Zasedání bylo ukončeno v

zápis byl vyhotoven dne:

hodin. zasedání se áeu,tnilítiai
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Zapisovatel: ...1..

ovďovatelé:

Staxosta: Bc.

,//*^" 7.q../+

Razítko obce:

Seznam příloh;
1) Prezenční listina.
2) Zápis z 15. jednáni finančního výboru.
3) whl.íška o st]anovení koeficientu pro v.ýpočet daně z nemoviých věcí od 1.l.2018

Přílohy jsou k nahlédnutí na oÚ v }Irobcích.
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v rircbcích dDe ;. 9. 2017

Plezen&Í ]jstina zastupÍtelů obce lŤobce na 29. zasedání zastupitelstva obce dne 3. ó.
od 10. hodin v budově oÚ v fuobcích. ( Na NavsÍ 88)
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Pavel Matouch ..ftkh.. .. ..,......
(), ./

elena haiov á ..''. ffi '/'''.''.,'

he.Luc]e|šížoýá../fu..frr. -l/wr
Hima vonosÚansKa .. ' ' ',. '/' ':. ',. ' ', ' '... ' '.

Ing. Luboš Matek .... .,...,..,(:.-.

Dana oÍová ............

2017

Petr Erich

Tomáš Mďý'............,..,<::.''.......
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