Obec Ilrobce
Zastupitelstvoobce ŤIrobce

záDis z usnesení
29.veřejného
zasedání
Zastuoitelstva
obcellrobce.
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu, zapisovatele.
Zasedánízastupitelstvaobce Hrobce'bylo zahájenov hoďn starostouobce Bc. Petem Kiizem
ídálejen predsedajicí,1
Iďormacepodle $ 93 odst' 1'zíkonao obcíchbyla na úřední
desceobecního
uřaduzveřejněna
v souladuse ziíkonempo dobunejméně
7 dní,a to oó,24.8.2o|.7
do 3' 9. 2o|7' Současně
byia
iďormace zveřejněnav elektronicképodoběna weboých strránkáchobce.
Předsedajícíz prezenčnílistiny přítomnostičlenů
zastupitelstva(přílohač.1) konstatoval,Žejé
přítomno z zasfupitelů,takžezastupitelstvoje usnáš€ď schopnéďe 92 zákona o obcích.
$
Předsedajícínavrhl ulčitjako ověřovateleápisu pani Ing. Lucii IGížovou,
Hanu Vonostriánskoua zapisovatelempředsedajícího
Bc. PetraKříže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce Hrobce schvalujeověřovateli zápisu paníIng. Lucii Křížovou
a Hanu Vonostriínskou.ZapisovatelemBc' PetraKříže'
Má někdo připomínkunebojiný návrh.
Kdo je plo schválenítohotobodu?
Hlasování:Přo 5' proti 0, zdrželse 0.
Usneserlí:
schváleno.
Schváleníprogramu'
Program 29. zasedání (29l20LTl
1) Projednánía schvá|enírozpočtové
změny č'5 za rok2017.
2) Přojednánía schváleníryhtáškyobce o stanoYeníkoeficientupro Yýpočetdaně z
nemovitýchvěci od l.1.2018.
Dolňujícíbod programu'
3) Přojednánía schválenídopněníkupnísmlouly na skbd čD
4) Závěr.
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schváleníprogramu dnešního
zasedání?
Illasování:Pro 5, proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:schválen.
1) Projednánía schváIenírozpočtové
změny č.5 za rok2017.
Navrhovatel:starostaobce.
Zápis z 15'jednánífinaněního
ýboru je přílohouzápisu'
Má nekdopřipominku
nebojinýnávrh?
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Kdo je pro schválenírozpočtové
změny č'5?
Hlasování:Přo 5, přoti 0' zdrželse 0.
UsneseníischYáleno.
2) Projednánía schváleníwhlášky obceo stanoveníkoeficientupřo \"ýpočet
daně
z n€ m oYitých věcíod 1. 1' 2018'
Nawhovatel:staŤosta
obce.
Úplnézněnílyhláškyje přílohounávrhuusnesení.
N4ánékdo
pňpomínku
nebojiný narrhl
Kdo je přo schválenívýšecitovánéryhlášI.a?
Hlasováni:Pro 5' pťoti0' zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
Dolňujícíbod progřamu.
J) ProjedDání
a scb\á|enídopněnikupni sm|ouvana skIadČD
Nawhovatel:starostaobce.
Prá\,d oddě]ení
ČDse rozhodlozměnit zněníbodu4.8
z
4.8.Kupujícíberena vědomí,Že sklepeníbudovybez č.p./č.e
situov.na pozemkup.č.st.
2i3 v k'ú.
IŤobceje kontaminova.rlé
Iopn]finilátkami. Tentostavje zohledněnv kupníceně a na případné
reklamacečifinančnínároky z důvodůbudoucísanacelebude později brán ďetel.
na
4.8' Kupujícíberena vědomí,žesklepeníbudolT bez č.p'lč.e
situov'na pozemkup.č.st.
2i 3 v k'ú.
Hrobcejekontaminované
lopnýmilátkami.Tentostavje zol edněnv kupníceně,čehoŽsije
L.upující
vědom a vzdává se ploto výslo\'rrěpřáva poŽadovatna prodávajícímz tohotodůvodu
jakékolivmajetkovénfuoky z titulu vadnéhoplněnínebo nábrady škody.
Dornníváse,Žejde pouze o pÍávnícký\"ýklad.
Má někdo připominku nebojiný návrh?
starcstaobcejropnélátky ve sklepenínádražíhoskladujsmenechaliproskoumatČesk1'rrr
Zdlavohím Ustavem a z j eho zprávy plyne, žesejedná v uvozovkík o běžnéropnélátky a ne o
ďoxiny a podobně.Dle předběžných
odhadů
by sanaceměla státcca 150tis.A my jsme od českých
dral dostalislelu 400 tis.
Kdo je přo schváIenítohotonávřhu?
Hlasování:Pro 5, přoti 0, zdrželse 0'
Usnesení:

3) Záýér.
Zasedání
bylo ukončenov
zápis byl vyhotovendne:
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Zapisovatel:...1..
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ovďovatelé:
Staxosta:Bc.

Razítkoobce:

Seznampříloh;
1)Prezenční
listina.
2) Zápisz 15.jednánifinančního
výboru.

3) whl.íškao st]anovení
koeficientu pro v.ýpočet
daněz nemoviých věcí od 1.l.2018
Přílohyjsou k nahlédnutí
na oÚ v }Irobcích.
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v rircbcíchdDe;. 9. 2017

obce lŤobce na 29. zasedánízastupitelstvaobce dne 3. ó. 2017
Plezen&Í ]jstinazastupÍtelů
od 10.hodin v budově oÚ v fuobcích. ( Na NavsÍ88)
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