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Obec Hrobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
ZáDis z usnes€ n í
31' v€ ř einého zasedáníZastuDitelstvaobceHrobce.
Konanéhodne 22 . 11.2017.od 18 hodin v KD v Hřobcích
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu,zapisovatele.

obceBc. Petrem
obceHlobce bylQZahájenov 18:00 hodin Starostou
Zasedánízastupiteistva
KiíŽem(dá|ejen předsedajici)
desceobecního
úřaduzveřejněna
o obcichbyla na úřední
Infomacepodle š 93 odst.1 zríkbna
Současně
byla
11.2017
do
22.1I.20I,7.
7 dní,ato od 15'
po dobunejméně
v souladuse zríkonem
iďormace zveřejněnav elektronicképodoběna webových strrfukáchobce'
(přílohač.1)konstatoval.
Žejé
zastupitelstva
členů
listinypřítomnosti
z prezenční
Předsedající
je usnášení
ďe $ 92 zákonao obcích'
schopné
takžezastupitelstvo
přítomno5 z 9 zastupitelů,
paní
Lucii
Křížovou'
Ing.
navrhlurčitjakoověřovatelezápisu
Předsedající
předsedajícího
Bc. PetlaKříŽe.
Hanuvonostánskoua zapisovatelem
Ná\Ťhusnesení:
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii Křížovou
Zastupitelstvo
a Hanu vonosfulínskou.ZapisovatelemBc' Petřa Kříže'
Má někdo připomíntu nebojiný návrh.
Kdoje plo schváleíítohotobodu?
H|asováni:Pro 5. proti 0. zdrže|se 0.
Usnesení:schváleno.
Schváleníprogramu'
Proeram 3l. zasedáníí31120l7)
záměru parkovýchúpravv obci.
l) Projednánía schváleníinvestičního
záměru stabilizacehřbitovnízdi v majetku obce
investičního
2) Projednánía schválení
Hřobce'
3) Projednánía schválenízměn územnihoplánu.
4) Projednánía scbválenívýhledovéhorozpočtuna řoky 2019a 2020Ms Rohatcepříspěvkové
ořganÍzace.
plánu a odpisového
na rok 2018pro MŠRohatce
5) Projednánía schválenífrnančního
příspěvkovéorganizace'
Doplňujícíbody programu:
změny č,7 Í.2017
6) Rozpočtové
projektu Pod skalou.
průběhurealizacedeveloperského
Informace
o
!
8) odstoupenístarostyobcez funkce'
9) Diskuze
t0) Závěr.
Má lěkdo připomínkuneboj iný návrh?
zasedání?
Kdo je pro schváleníprogramu dnešního
proti
0' zdrže|se 0.
Hlasování;Pro 5,
Usnesení:schváleno.

t,/

záúěřu parkovýchúpřavv obci.
1) Projednánía schváleníinvestičního
Nawhovatel:starcstaobce .
parkovýchťrprav
v obci' Studieposoudilamimo
Necbaljsembezplatnězplacovatstuďi naprovedení
Nawhuji
tentodotovanýplojekt
na
tento
záměr.
dotace85% do 250 tis.
iinéi možnostzískrání
jí.ovců
v ulici Roudnická.K
vysokých
kde nás tlačípataz důvoduchřadnutí
iealizovatv Rohatcích,
nrožnosti
získat
palkových
Ílplav
a
vyhodnocení'
Iealizaciby mělo dojítZa lok toutodobou. Studie
dotaciv příloze.
Má někdo připomíntu nebojiný íávrh?
Kdo j€ pro scbvá|€ n ínávrbu?
Pro 5. proti0.7dřžel.e 0.
Hlasování:
Usneleni:schtáleno.

záměťustabilizacehřbitovnízdi v majetku obce
2) Přojednánía schváleníinvestičního
Hrobce.
Navrhovatel:starostaobce .
bibitova a pronajírrámesi takévětšinuhrobových
obec Hrobcevlastní% novéhoLibotenického
míst.obec Libotenicev loňskémroce obdrželadotaciía novouomítkuzdi. A1ebohuželpo tébylo
zjištěno,že zeď je popraskanáa nakloněná'Při jednánína místěs Ing' Zahajskýmstavebním
iDženýřemřímskokatolickécírkve,bylo navrženozplacovat daišítechnickorrzprávu neboprojekt na
stabilizacizdi, kte4Íurčípotřebnýrozsaha nákladnostakce.Samozřejmě,žesi nákladyvždydě]íme
poměrnýmdílemdle vlastnickýchpodílri.Hrobce%'Libotenice%'Travěice%.
Má někdo připomínkunebojiný nál'rh?
Kdo je pro schýálenínáYrhu?
Hlasování:Pro 5' proti 0' zdřželse 0.
Usnesení:schváleno.
plánu.
3) Projednánía schválenízměn územního
Navrhovatel:starostaobce.
návrbuna usneseÚí:
odů\odněnipředIoŽeného
změnyč.1
Zo Hrobceze dne 10' 7. 2017bylo rozhodnutoo pořízení
Na zíkladěusnesení
pláíovánia
č.
183/200ó
Sb.,
o
územním
úzenníhoplánu.ve smysluustanovení
s 47 odst' 1 zákona
zákon)pak byl zpracovánnávrh
předpisů(dálejenstavební
iádu' ve zněni pozdějších
stavebním
zákona'Na zíkladěvýsledků
podle { 47 odst.2 a 3 stavebního
zadání'kter.ýbyl následněprojednría
zákonaup.avena
projednr1ní
byl náwh zadání,v souladus ustanovením
s 47 odst.4 stavebního
je
předkládán
Zastupitelst\'u
obceHlobce ke
zríLona
n}Ťlí pořizovatelempodle $ 47 odst'5 téhož
schvá1ení.
NálŤh na usnesení:
požadavků
k návťhuZadání..
připomínek.
a podnětů
1) Zo berena vědomí',Zprávuo vyhodnocení
datovanoulistopad2017.
zákonaschvalujenávrhzadánízměnyč.1
2) Zo v souladus ustanovením
s 47 odst.5 stavebního
plrínuHrobcedatovanýlistopad2017'
územního
plánu obceHrobcea zprávao lyhodnocenípřipomínekv piíloze.
Změnač.1 územního
Má někdopřipomínkunebojinýnávrh?
Kdo je pro schválenínávrhu?
Hlasování:Pro 5, proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:schyáleno.

4) Projednánía schválenívýhledovéhorozpočtuna roky 2019a 2020MŠRohatcepříspěvková
organrzace,
Navrhovatel:starcstaobce.
v příloze.
NavrhujischválitvýhledovýlozpočetMŠRohatcena loky 2019a 2020.Rozpočet
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
návrbu?
Kdo je pro scbválení
Hlasování:Pro 5, proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:schváleno'
5) Projednání a schváleíí finančníhQa odpisovéhoplánu na rok 2018 pro MŠ Robatce
přispěrkolá
organizace.
/
.tarosta
obcedlip, Aot \
Narrhorarel:
plán v přílozc.
pLánMŠRohatcena rok 2018'Firranční
Navrhuii schvá]itfinanČni
Kdo je pro scbválenínávrbu?
Hlasování:Přo 5, přoti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
zmély č.1 r,2017
6) Přojedná nía schválenírozpočtové
obce'
finanční
výbor
Nawhovatel:
změnyv přílozea Zápisfin výboru.
Rozpočtová
Kdo je pro schválenínávrhu?
Hhsóvání; Pro 3, proti 2, zdrželse . Proti Alena Ďurišováa Hana vonostránská'
Usnesení:neschváleno.
přojektu Pod Skalou.
7) Infořmace o průběhurealizacedeveloperského
starostaobce.
jednate1
Fy' In|rnexCzech s'r'o. zaslalfinně SvS a.s.oznámeni
V minulýchdnechpravděpodobně
sítív lokalitěPod Skaioudo majetkuFy' lnfinex Czech s.ro' (zastupítelstvo
o převzetíinženýrských
seznámenominulézasediíní)
poměry
Včerajsem byl kontaktovánzástupcemSVS a's' parrernMalým a dotazovánna majetkové
na vlastnictvívodovodua kanalizace'
sítív ]okďitě Pod Skalou,konkrétíě
inženýIských
uzavřenínájemni smlou\) mezi
jsem
která
neumožňují
upozoměnna pravidla svs a.s.,
Byl
neakcionářema SVS a.s.Bude li nový vlastník(neakcionář)chtítzajistitdodávkyvody a odvádění
věcnýchbřemenna
splaškoýchvod musípřevéstvodnídíIana svs a. s. s tím souvisídotažení
komise SVS a.s.Dále dle slov pana
majetkupodléhározhodnutímajetkové
uloženísítía předríní
v lokalitěk
připojovatdalšíDemovitosti
MaléhosenisníorganizaceSČVK a's' nebudeod nynějŠka
vlastnictví.
řadu z důvodunevyjasněr'rého
vodovodnímua kana1izačnímu
jsem
platnosti
nájemní
smlourrymezi obcí }fuobcejako
o
důvodech
další
ujistil
Pana Malého
sítěse nacházeji na pozemcíchobce.obec
pronajíInatelem
a SVS a.s.jako nájemcem' inŽenýrské
rozhodrrutí
na vodovodi kanalizaci'
objednala,obecmá kolaudační
\"ýstavbu
Fy. Inl.lnex
mezi obcía Fy. lnfinex Czech a.s.o nárocíchvznášených
V budoucnudojdek jedniíní
na ing sítěPod Ska]ou.Avšakfirma Infinex Czech a.s' byla prr'ní,ktelá poÍušilat7'v.dohoduo
lokality Pod skalou 1ím'ženeubmdilapřipojovacípoplatkyza
postupupři zasíťování
společném
*otovite]em
zástavyna cca 30 po7emků
jednotlivé
pozemkyatak došlopozdějik uplatnění
stavební
7ávazku
2 mil' Kč.
požadovala
po
obci uznání
Fy. Euťoviac.s.Upozorňuji,žev minulostiFy. Infinex
a myslímže i
pozemkůje velmi nestandardní
To že obec objednávríanějakéfirmě zasíťování
již
jak
b;ívalý
starosta
jednaní'
Infinex
czech
a's'
a
dnes
Fy.
podvodné
Nechápu býlalý spoluvlastník
schválittentozpůsobpostupua vystavittak obec
obcepan Matek mohl prosadita bi.valízastupitelé
stanicisplaškových
takoqimtokomplikacím.Vždyťpan Vogel dnes dle jeho slov \'lastníi čerpací
vod pro celéRohatce'
zastupitelstvo bere na vědomí'

t'h^/
//--

8) odstoupenístarostyobcez íunkce'
Oznameni:)laroslaobce.
č.99/2017Sb.,kterýmse měnízákonč'128/2000Sb''
Dnem 1. ledna2018dojdena základězríkona
obce,kterývykonává
členoviZastupitelst\'a
že.,(4)Neuvolněnému
o obcích'Ko.tÍétněse stano\.uie,
násobku.
kter{ by ná]eŽela
0.3
do
0.6
funkci stalosty,poskytujeobec odměnu v lozmezí od
olgáÍupřerušit
vzniknepovinnostslužebního
stalostovi.Na základětohotaustanovení
uvolněnému
ponrěr
podobuVýkonu
přerušuje
'
s|užebhÍ
se
výkonslužbydle zákona221/i 999 Sb. s 11 odstí ) Vojákovl
za jejížvýkon náJežipodle zvláštníhoprávního
samosprár,1',
b) flrnkcev zastupitelstvuúzen,iní
Dředpisuodměna.
š1.rztav aČn je mojíosobnípryoritoua kdybychdále pokačovalve výkonufunkcestalostybyl
poměru.
bych pro výkontétofuÍkceuvo]něnze slrržebního
z fi]nce starostyobce ke dni
Tímto zastupitelst\uobce oznamujiukončeni,nebo 1íodstoupení

3r.r2.2011.

zastuDitelstvobere na vědomí.
9) Diskuze.
PaníNovákoYá st. i Piechodmezi zastávkamiv Hrobcích?Starosta:TušímŽeužje v projektuna
po opravěWC j(r
jaro 2018' PaníNováková m|. - má mateřskáškolkakam dár'atsběr'Sta|osta:
kam si mužeMS ukládatsběr
wklizená místnost
hřištěa kdy
hiišti?slíbiljýe Žeje dátena spoito\'ní
PaníNováková st.:co strojena dětském
ještě
hlomadyzemin)..
dát k mult hřišti'ale dnesjsoutam
tlá\.u'starosta:stoje n'}ůžeme
\ylepšíte
paní
výhrady
ke
členství
chodníků
mám
komise
na
opralu
PaníNovákoYá st.:výběrová
říZenínenínic technického
i*le jen o výši
neníto teclnickýtyp' stalosta|výběrové
vonostránské
ceny.
starostaobce ' paníNováková st.vy nejsteobčanHrobcůa nemáteprávo dle zákor]ao obcích
o slovo'
vznášetzdepřipomínkya nálŤhyiiž se prosímneh1aste
rozpzměn?Paní
budeobecplnit svézávazkypři neschválení
Pan Matouch:jakým zpťlsoben]
jsou
nejsou
r'ícepráce'
vícepráce'
které
za
l00
tis
Ďurišová vícepráce
v obci minitenispro dětidátena ně 2 tis. na míčkyplo žák}.Starosta:
Pan schiller _ začíná
změnatak asl ne.
neschválilase rozpočtová

9)záýěr,
Zasedlíníbylo ukončeno v 19:12 hodin. zasedáníse zúčastnjlo12 lidí

Zápis byl vyhotovendne:
Zapisovatel:
ověřovatejé|
Staíosta:Bc' etr Kříž
HanavoDostránská
Místostarosta:

J 7.,/./' Á()/+
li 4 lo/i
dne
dn
,1.

t. ,//.i o./J

,*fl=1,t49--

v Hrobcíchdn

Razítkoobce:

Seznampříloh;
1) Plezenčnílistina zastupitelů.
2 a) Stuďe obnovy veřejnézeleně - Axiom engineerings.ro.
2 b) vyhodnocenímožnostičerpánídotacena obnoveníveřejnézeleně
3 a) náwh zadrínike schvríeniv Zo
3 b) Zprava o výsledku projednánínáwhu zadání_ odůvodnění
4) výhledoÚ lozpočetMs
plán na rok 2018- MS
5) Finanční
6 a) věc-oznámení o nabÍí infrastrul1uryv lokalitě Pod skďou
6 b) Dohoda Infinex vs. obec
změny č.7 za IV čtvrtletíroku 2017
7) Rozpočtové
8) lLobce zápis z jed íníFinančníhovýbolu

na oÚ v llrobcích.
Přílohy jsou k nahlédnutí
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