ObecHrobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
Zápis z usnesení
32.
veřejného
zasedání
ZastupitelstvaobceHrobce.
.
Konanéhodne 28.122017.od 19 hodin v knihovně v Rohatcích.
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu, zapisovate|e'
Zasediání
zastupitelstva
obceHrobcebylo zahájenovl9: 00 hoclinstarostouobceBc. Petrem
Křížem(dálejen předsedající)
Informacepodle $ 93 odst' 1.zríkona
o obcíchbyla na úřední<lesce
obecníhouřaduzveřejněna
v souladuse ziíkonem
po dobunejméně
7 dní,atood 21.12.2017do 28.12.2017.SouČasně
byla informacezveřejněnav elektronické
podoběna webovýchstrránkách
obce
Předsedající
ptezeněni
z
listiny
přítomnosti
členů
zastupitelstva
(příloha
.č.1) konstatoval,
žeje
přítomno5 z 9 zastupitelů,
takžezastupitelstvo
je usnášeníichopné
dle 5 12 zďona o obcich.
Předsedající
nal'rhlurčitjako ověřovatelezápisupaníIng.Lucii Křížovou,
HanuVonoshránskou
a zapisovatelem
předsedajíóího
Bc. PetraKříŽe.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obceFlrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii KříŽovou
a HanuVonostriínskou.
ZapisovatelemBc. PetraKřiže.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh.
Kdo je pro schvrá]ení
tohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení: schváleno.
Schvá|eníprogramu.
Program31.zasedání(31/2017)
l) Projednánía schválenísm|ouly o zřízenívěcnéhobřenrenesIužebnosti
ve prospěchobce
2) .Projednánía schválenínavýšeníobjemu prací při investiční
akci oprava toalet v přízemí
MS.
3) Vzetína vědomídop|něnízápisu připomínky z jednáníZo 31t2017
4) Projednánía schvá|enírozpočtového
provizó-ria-narok 2018
*
Donlněníorogramu
5) Projednánía schválenírozpočtové
změny č'8
6) Projednánía schválenínákupu hasičskéňo
cisternovéhovozu.Ihtra I48 6x6
7) Vo|bamístostarost5r
obce.
8) Změna v odměňovánízastupite|ůobce d|eNV č.318/2017Slr.
9) Diskuze
|0) Závén
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schváleníprogramu dnešníhozasedánÍ?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schváleno.

Mí,,

1) Projednánía schválenísm|ouvyo zffzenívěcnéhobřemene s|užebnosti
ve prospěchobce.
Navrhovatel:staÍostaobce.
Jedná se o výstavbu chodníkuu matďské školy v Rohatcích,kde z důvoduzr,^ýšení
vzdálenosti
chodníkuod silnice naprojektovalprojektantpo předchozídomluvě s vlastníky
iozemku chodník
na pozemek,kterynenív majetkuobce'
Náwh smlouvyv přiloze.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohoto bodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usneseni:schváIeno.
2) .Projednánía schvá|enínavýšeníobjemu prací při investičníakci . oprava
toa|etv přízemí
MS.
Nawhovatel:starostaobce.
V |etošnim
roce probíhalarekonstrúcetoaletv přizemíMŠ v Rohatcícha vlivem
ceníkově
zpracovaného
rozpočtupřed.zahájenímoprav došlopři opravě k navýšeníobjemuprací
a tim i
konečné
ceny z 172 tis. na 388 616 Kč. v původnížakazceby|y nacáněnyněiterépoložkyjako
jedenkus nebojeden metr (např.potrubíneboumyvadlo,nebyío-počítan$,'""y.
iJrr"*á á.á.j
jelikož,nebylopřed začátkemstavebních
pracímoŽnozjistit Ázsah p"'r"ú"v"r',"p.""]Na zrákladě
zjištěnéhostalu armaturběhem oprav a z důvodudaišíclnutných iívestic do wi
uyry objednríny
dalšípráce a materiál tak, aby.toa1etybyly dokončenydo důstojného
stalu. Dáie bylo zmencno
vnitřníčleněnínenosnýchzdí tak' aby vzniklo WC mužia WC žerry.
j-lq9z9rnyji1z9na 'akci nebyl zpracovánprojekt z důvodutoho, Že by stejně nezaručovalpřesnou
kalkulacípředembez rozbouránípůvodního
WC a jen by stál dalšíninuáy' Vicepnice a investice
byly realizoviínyza ceny vysoutěžené
při výběrovémŤízeÁi.
Krycí
rozpočtu
víceprací
je v přiloze s krycím listem původním,
a
investice
pro porovnríLní
-list
jednotkoqý'ch
cen'
Má někdopřipomínkunebojiný náwh?
Kdo je pro schvá|enínavýšeníobjemu pracípři tétoakci?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schvá|eno.
3) Vzetína vědomídoplněníchybnéhozápisu z jednániZo 3|t20|7
Nawhovatel: starostaobce.
Při zapisoviínídiskuze k bodu schv-alwiíní rozpočtoých změnnebyla omylem
zapsiínapřipomínka
paníAleny Durišové
k rekostrukciWC v přízemíMŠv Rohatcich.
Připomínkazněla:opravouWC v pffzemibudovyMŠdoslok tecbnickému
áodnoceníbudovya je
nutnopředělattechnickoudokumentacidle skutečného
sta}t. A tudížse jedná o investicia ne o
opravu.

Zastupite|stvobere na vědomí'

4) Projednánía schválenírozpočtového
provizória na rok 2018
Navrhovatel:starostaobce.
$hledem k tomu,žev měsícilednu budou realizovénatřivýb&ová Íizeni nainvesticeza celkem
cca 5 mil-Kč' doporučujizastupitelst!.u
sečkatse sestavoviíním
a schvalovánín.o,poĚtoobce do
konce ledna. Předpokládrím' Že některé investičníakce budou ve
výběrových. iizeních tzv.
podsortěženyo proti předběŽým rozpočtům
a při znalosti výšeceny zakázekse bude rozpočetna
rok 2018sestavovats většípřesností
Zasfupitelstvoobce Hrobce s{palujev souladus ustanovením 84 zak.
128/2000Sb., o obcích,v
$
platnémzněnía { 13 zak' 250/20OO
Sb., o rozpočtových
pravidlechúzemních
.o"páitt,, platném
znění,pravidla rozpočtového
provizoria nu .ok z0t8. DĚ tohoto provizoria se rídi rozpoeto,,e
hospodďenív doběod 1.1.2018do schválenírozpoěfuobcena rok
zbts. oo to Joby se ouecuude

/r,ir*/

(il/,V,á'

řídítrozpočtovým
provizoriem,dle pravidel čerpáni1/12finančního
rozpočtuobce roktl2017
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohoto bodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdÉe|se 0.
Usnesení:schváIeno.
5) Projednánía schválenírozpočtové
změny č.8
Nawhovatel:starostaobce.
Rozpočtová
změnaje pfflohouusnesení
Má někdo připomínkunebojiný návrh? '
Kdo je pro schvá|enítohoto bodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:scl+á|eno.
6) Projednánía schválenínákupu hasičského
cist€ r novéhovozu Tatra 148 6x6
Nawhovatel:starostaobce.
Navrhujirealizovatnákuphasičského
cistemového
vozu Tatra1486x6 8 m3 za cenu67 tis. Kč.
Vozidlo budeslouŽitv JPo o!c9 nro zýšeníúčirurosti
jednotky.Na základědohodyo poskýnutí
JPo obceŽidovice ultadíllM! obecŽidovice 30 % řupníceny.Kupnísmlouvaa |otos popisem
vozu v přílohách.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schvá|enítohotonákupu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno'
7) Vol|ramístostarostyobce.
Nawhovatel:starostaobce.
Jak jsem avizovalna minulém zasedžnipŤivzdartíse funkce starosty z důvodunovely zákonao
obcích'kdy jako vojríkz povolránínemohu vykonávat funkci starosty.Ale mohu vykonívat fi'urkci
místostaÍosty
pověřenéhovětšinou povinnostístarosty.
Zasfupitelstvoobce ustawje Bc. Petra Křížemístostarostou
zastuFffícího
staÍostuobce v plném
rozsahu pravomocístarosty,mimo povinnostíspojenýchse zveřejňo-vánímpovinných informací
a
mimopovirrrrotiobjednatauditna hospodďeníobce.Týo jmenované
povinn-ostibúdemítve svém
portfoli}umístostarcstka
paníHanaVonostránská.
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohoto nákupu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schváleno.
8) Změna v odměňovánízastupitelůobce dle NV č.318/2017sb.
Navrhovatel:předsedafinaněníholyboru parríAlena Ďurišová
Zastupitelstvo
stanowjeodměnydle přílohyk nď ízenívládyč.318/2017Sb.
1
Zasfupitelstvoobce Flrobce stanowje svým neuvolněnýmčl.enům
za výkon funkc/o dměnyza
měsícnásledujících
částkách.
l
_
-

míslostarosta
Bc. Petr Kiíž
24 814'-Kč
místostarostka
paníHana Vonostrrínská
20 000,-Kč
předsedové
výborukontrolníhoa finančního 2757'-Kě
členové
zasfupitelstva
137g'-Kč

odměnanebudevyplacenačlenuzastupitelstva
pokudwale a dloúodoběnevyvíjíve vztahuke
svéfunkci žádnouěinnostve prospěchobce a nadtose ani nezúčastňuje
zasedinížastupitelstva
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ooce.
odměnabudeposkytoviína
od 1. ledna2018.V případěnrástupu
náhradníka
na upriázdněný
mandáú.
ělenazastupitelstva
budeodměnaposk1toviína
odedne složení
slibu.V případěbudoucíchzměnv
obsazeníjednotliých funkcíbude odměnaposkytoviínaode dne zvolenído příslušné
funkce.
9) Diskuze
|0) Závěn
Zasedáníbylo ukončenov 19:50 hodin. zasedánise zúčastnilo
12 lidí
Zápis by| lyhotoven dne 2')".'2018

Starosta:Bc. PetrKříž ....'1/.!..i.

Á /' 1O/,ť

Místostarosta:Hana Vonostriínská

. a,".&....!.....(Í

Razítkoobce:

Seznampříloh:
1) Prezenční
listinazastupitelů.
2) Yzor smlouvy o zÍizeni věcnéItobřemene
3) Kopie stavebníchrozpočtuopravi WC
4) KupnísmlozuvaT 148 6x6 8m2
5) Rozpočtová
změnač.8
6) NV č'31812017
Přílohyjsou k nahlédnutí
na oÚ v Hrobcích'
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