
Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z usnesení
. 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce.
Konaného dne 28.12 2017. od 19 hodin v knihovně v Rohatcích.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovate|e'

Zasediání zastupitelstva obce Hrobce bylo zahájenov l9: 00 hoclin starostou obce Bc. PetremKřížem (dále jen předsedající)
Informace podle $ 93 odst' 1 .zríkona o obcích byla na úřední <lesce obecního uřadu zveřejněnav souladu se ziíkonem po dobu nejméně 7 dní, atood 21.12.2017 do 28.12.2017. SouČasněbyla informace zveřejněna v elektronické podobě na webových strránkách obce

.- Předsedající z ptezeněni listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, žejepřítomno 5 z 9 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníichopné dle 5 12 zďona o obcich.Předsedající nal'rhl určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii Křížovou,
Hanu Vonoshránskou a zapisovatelem předsedajíóího Bc. Petra KříŽe.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Flrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii KříŽovou
a Hanu Vonostriínskou. Zapisovatelem Bc. Petra Křiže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schvrá]ení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Schvá|ení programu.

Program 31. zasedání (31/2017)

l) Projednání a schválení sm|ouly o zřízení věcného břenrene sIužebnosti ve prospěch obce2) .Projednání a schválení navýšení objemu prací při investiční akci oprava toalet v přízemíMS.
3) Vzetí na vědomí dop|nění zápisu připomí nky z jednání Zo 31t2017
4) Projednání a schvá|ení rozpočtového provizó-ria-na rok 2018

Donlnění orogramu 
*

5) Projednání a schválení rozpočtové změny č' 8
6) Projednání a schválení nákupu hasičskéňo cisternového vozu.Ihtra I48 6x67) Vo|ba místostarost5r obce.
8) Změna v odměňování zastupite|ů obce d|e NV č. 318/2017 Slr.
9) Diskuze
|0) Závén

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedánÍ?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.

Mí,,



1) Projednání a schválení sm|ouvy o zffzení věcného břemene s|užebnosti ve prospěch obce.Navrhovatel: staÍosta obce.
Jedná se o výstavbu chodníku u matďské školy v Rohatcích, kde z důvodu zr,^ýšení vzdálenosti
chodníku od silnice naprojektoval projektant po předchozí domluvě s vlastníky iozemku chodníkna pozemek, ktery není v majetku obce'
Náwh smlouvy v přiloze.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usneseni: schváIeno.

2) .Projednání a schvá|ení navýšení objemu prací při investiční akci . oprava toa|et v přízemí
MS.
Nawhovatel: starosta obce.
V |etošnim roce probíhala rekonstrúce toalet v přizemí MŠ v Rohatcích a vlivem ceníkovězpracovaného rozpočtu před.zaháj ením oprav došlo při opravě k navýšení objemu prací a tim ikonečné ceny z 172 tis. na 388 616 Kč. v původní žakazce by|y nacáněny něiteré položky jakojeden kus nebo jeden metr (např. potrubí nebo umyvadlo, nebyío-počítan$,'""y. iJrr"*á á.á.jjelikož, nebylo před začátkem stavebních prací moŽno zjistit Ázsah p"'r"ú"v"r',"p.""] Na zrákladězjištěného stalu armatur během oprav a z důvodu daišícl nutných iívestic do wi uyry objednrínydalší práce a materiál tak, aby. toa1ety byly dokončeny do důstojného stalu. Dáie bylo zmencnovnitřní členění nenosných zdí tak' aby vzniklo WC muži a WC žerry.
j-lq9z9rnyji 1z9 na 'akci nebyl zpracován projekt z důvodu toho, Že by stejně nezaručoval přesnou
kalkulací předem bez rozbourání původního WC a jen by stál další ninuáy' Vicepnice a investicebyly realizoviíny za ceny vysoutěžené při výběrov émŤízeÁi.
Krycí -list rozpočtu víceprací a investice je v přiloze s krycím listem původním, pro porovnríLníjednotkoqý'ch cen'
Má někdo připomínku nebo jiný náwh?
Kdo je pro schvá|ení navýšení objemu prací při této akci?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schvá|eno.

3) Vzetí na vědomí doplnění chybného zápisu z jednáni Zo 3|t20|7
Nawhovatel : starosta obce.
Při zapisoviíní diskuze k bodu schv-alwiín í rozpočtoých změn nebyla omylem zapsiína připomínkapaní Aleny Durišové k rekostrukci WC v přízemí MŠ v Rohatcich.
Připomínka zněla: opravou WC v pffzemi budovy MŠ doslo k tecbnickému áodnocení budovy a jenutno předělat technickou dokumentaci dle skutečného sta}t. A tudíž se jedná o investici a ne oopravu.
Zastupite|stvo bere na vědomí'

4) Projednání a schválení rozpočtového provizória na rok 2018
Navrhovatel: starosta obce.
$hledem k tomu, že v měsíci lednu budou realizovénatři výb&ová Íizeni nainvestice za celkemcca 5 mil-Kč' doporučuji zastupitelst!.u sečkat se sestavoviíním a schvalovánín .o,poĚto obce dokonce ledna. Předpokládrím' Že některé investiční akce budou ve výběrových. iizeních tzv.podsortěženy o proti předběŽým rozpočtům a při znalosti výše ceny zakázekse bude rozpočet narok 2018 sestavovat s větší přesností
Zasfupitelstvo obce Hrobce s{paluje v souladu s ustanovením $ 84 zak. 128/2000 Sb., o obcích, vplatném znění a { 13 zak' 250/20OO Sb., o rozpočtových pravidlech územních .o"páitt,, platnémznění, pravidla rozpočtového provizoria nu .ok z0t8. DĚ tohoto provizoria se rídi rozpoeto,,ehospodďení v době od 1.1.2018 do schválení rozpoěfu obce na rok zbts. oo to Joby se ouec uude
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řídít rozpočtovým provizoriem, dle pravidel čerpáni 1/12 finančního rozpočtu obce roktl2017
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdÉe| se 0.
Usnesení: schváIeno.

5) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 8
Nawhovatel: starosta obce.
Rozpočtová změna je pfflohou usnesení
Má někdo připomínku nebo jiný návrh? '
Kdo je pro schvá|ení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: scl+á|eno.

6) Projednání a schválení nákupu hasičského cist€rnového vozu Tatra 148 6x6
Nawhovatel: starosta obce.
Navrhuji realizovat nákup hasičského cistemového vozu Tatra 148 6x6 8 m3 za cenu 67 tis. Kč.
Vozidlo bude slouŽit v JPo o!c9 nro zýšení účirurosti jednotky. Na základě dohody o poskýnutí
JPo obce Židovice ultadí llM! obec Židovice 30 % řupní ceny. Kupní smlouva a |oto s popisem
vozu v přílohách.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schvá|ení tohoto nákupu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno'

7) Vol|ra místostarosty obce.
Nawhovatel: starosta obce.
Jak jsem avizovalna minulém zasedžni pŤi vzdartí se funkce starosty z důvodu novely zákona o
obcích' kdy jako vojrík z povolrání nemohu vykonávat funkci starosty. Ale mohu vykonívat fi'urkci
místostaÍosty pověřeného většinou povinností starosty.
Zasfupitelstvo obce ustawje Bc. Petra Kříže místostarostou zastuFffícího staÍostu obce v plném
rozsahu pravomocí starosty, mimo povinností spojených se zveřejňo-váním povinných informací a
mimo povirrrroti objednat audit na hospodďení obce. Týo jmenované povinn-osti búde mít ve svém
portfoli}u místostarcstka paní Hana Vonostránská.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto nákupu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.

8) Změna v odměňování zastupitelů obce dle NV č. 318/2017 sb.
Navrhovatel: předseda finaněního lyboru parrí Alena Ďurišová
Zastupitelstvo stanowje odměny dle přílohy k nď ízení vlády č.318/2017 Sb. 1
Zasfupitelstvo obce Flrobce stanowje svým neuvolněným čl.enům za výkon funkc/o dměny za
měsíc následujících částkách. l

_ míslostarosta Bc. Petr Kiíž 24 814'-Kč
- místostarostka paní Hana Vonostrrínská 20 000,- Kč
- předsedové výboru kontrolního a finančního 2757'-Kě
- členové zasfupitelstva 137g'-Kč

odměna nebude vyplacena členu zastupitelstva pokud wale a dloúodobě nevyvíjí ve vztahu kesvé funkci žádnou ěinnost ve prospěch obce a nadto se ani nezúčastňuje zasediní žastupitelstva , '/
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ooce.

odměna bude poskytoviína od 1. ledna 2018. V případě nrástupu náhradníka na upriázdněný mandáú.
ělena zastupitelstva bude odměna posk1toviína ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v
obsazení jednotliých funkcí bude odměna poskytoviína ode dne zvolení do příslušné funkce.

9) Diskuze

|0) Závěn

Zasedání bylo ukončeno v 19:50 hodin. zasedáni se zúčastnilo 12 lidí

Zápis by| lyhotoven dne 2')".'2018

Starosta: Bc. Petr Kříž ....'1/.!..i. Á /' 1O/,ť

Místostarosta: Hana Vonostriínská . a,".&....!.....(Í

Razítko obce: VHrobcíchdne 2. 1'2018

Seznam příloh:
1) Prezenční listina zastupitelů.
2) Yzor smlouvy o zÍizeni věcnéIto břemene
3) Kopie stavebních rozpočtu opravi WC
4) Kupní smlozuva T 148 6x6 8m2
5) Rozpočtová změna č. 8
6) NV č' 31812017

Přílohy jsou k nahlédnutí na oÚ v Hrobcích'
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