
Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z usnesení
36. veřeiného zasedání Zastuoite|stva obce Hrobce.

Konaného dne 17. 5.2018. od 18. hodin v KD v Hrobcích

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele.

Zasedáni zastupitelstva obce Hrobce bylo.zahájeno v 18:15 hodin místostaÍostou obce Bc. Petrem
Křížem (dále jen předsedající)
|nformace podle $ 93 odst' 1 zákdna o obcích byla na úřední desce obecního uřadu zveřcjněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, ato od 9. 5. 2018 do 17. 5. 2018. Souěasně byla
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových strankách obce'
Předsedající z prezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, Žeje
přítomno 5 z 9 zastupitelů, takže Zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zríkona o obcích.
Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii KjíŽovou,
Hanu Vonostriínskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra KříŽe.

Náwh usnesení:
Zastupiteistvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing' Lucii Křížovou
a Hanu Vonostránskou. Zapisovatelem Bc' Petra Kříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usneseni: schvá|eno.

SchváIení programu.
Proeram 36. zasedání (36/2018)

1) Rozpočtová zména č.9/2017
2) Rozpoětová zméla 1 l2018
3) Projednání a schváIení účetní závěrky obce za rok 2017
4) Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Rohatce za rok2017
5) Dar církvi na opravu kaple
6) Pojištění majetku obce
7) Biodiverzita 2018
8) DaTSDH
9) Schvá|ení dokumentu MAP
10) Pronájem vodního dí|a vodovod a kana|izace Pod Skalou
rl) Přijetí daru pozemku od Ústeckébo kraje
12) Schválení r"ýstedku VŘ na prostředky BRKo
13) Projednání a schválení dodatku nájemní smloury na kanalizaci Rohatce
14) Projednání a schvá|ení vstupu obce do Sdružení mistnich samospráv čR
15) Projednání a schválení obecné závazné vyh|ášky obce o udělování čestného občansfví a

cen obce
1ó) Diskuze.
17)Závér.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schvá|ení programu dnešního zasedání?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení: schváIeno.

Projednání a schvá|ení rozpočtovó změny č, 9|2017
Navrhovatel : místostarosta obce.
Rozpočtová změna je přílohou usnesení.
Má někdo připomíntu nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Projednání a schvá|eni rozpočtové změny č. l /2018
Navrhovatel : místostarostá obce.
Rozpočtová změna je přílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok2017
Navrhovatel: místostarosta obce.
Učetní závěrka je pŤílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Projednání a schvá|ení účetní závěrky MŠ Rohatce za rok2017
Navrhovatel: místostarosta obce.
Účetní závěrka;e přílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdÉel se 0.
Usnesení: schváleno.

Projednání a schválení poskytnutí finančního daru Římskokato|ické cirtgi
Nawhovatel : místostarosta obce.
V letošním roce provádí Rímskokatolická církev opravu vnitřních omítek v kapli všech
svaých v Rohatcích' Celková cena prací v letošním roceje dle stavebního inženyra
Litoměřiké diecéze pana Ing. Zahajského 700 tisíc Kč. Byiy jsme požádrlrri o pomoc při
financoviíní posk}tnutím daru 60 tisíc Kč.
Má někdo připomínku nebo jiný náwh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schvá|eno.

6) Projednání a schvá|ení podpisu nové pojistné sm|ouly na majetky obce.
Navrhovatel : místostarosta obce.



Podmínky a cenajsou nezměněné. Naopakje pojištěno více majetku. Aktualizovaná
smlouva je přílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Alena Durišová: navrhuji oslovit pojišťovacího makléře.
Petr Kříž: nal'rhuji se držet odzkoušené a renomované pojišt'ovny Generali a držet se
stávajího smluvního váahu.
Kdo je pro je schvríLlení protináwhu paní Durišové.
Hlasování: Pro 3, proti 2, zdňe| se 0,
Usnesení: neschváleno.
Kdo je pro schválení původniho. návrhu?
Hlasování: Pro 2, proti 3, zdrže| se 0.
Usnesení: neschváleno.

7) Projednání a schválení realizace projektu Biodiverzita 2018
Navrhovatel : místostaÍosta obce.
Jedná se úprarrr, osetí a osÍizení pozemků pod Rohatcemi nap.č. 156/2 (7 135 m2) a p.č.
65113 (2 000 m2).
V souěasnosti se na pozemcích nachiízí hromady staré suti, terénje nerovný a mnozí
neukiáznění oběané si zřejmě myslí, že sejedná o skládku a naváží na týo pozemky odpad.
Na projekt úpravy této lokality mám Ustecký kraj poskýl dotaci 108 tisíc Kč. (80 %) na
,úlrazení zby|ých nákladů se usnesla členská schůze Mysliveckého spolku Rohďce _
Libotenice formou daru poskýnutého obci Hrobce. Předpokládám' Že zemni
a geotechnické úpravy budou trvat cca jeden měsíc a výětovríní financí další měsíc to
znamená, že rozpočet obce zatižime cca na dva měsíce částkou okolo 130 tisíc Kč. (projekt
Biodiverzita 2018 v příloze č.)
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Pan Matouch _ mám zato, že se jedná o býalou skládku za kavínem. Petr KříŽ - nejedná
seopozemkyuoleška.
Kdo je pro schvále!í tohoto bodu a pro pověření místostarosty podepsat smlouvu o
posky'tnutí dotace Usteckým krajem?
H|asování: Pro 4, proti 0, zdržel se l. (A|ena Ďurišová)
Usnesení: neschvá|eno'

8) Projednání a schvá|ení poskytnutí daru SDH Hrobce.
Navrhovatel : místostaÍosta obce.
Na zakladě Žádosti SDH Hrobce, která obdržela dotaci 93 428,- Kč od Ústeckého kaje na
nákup sportovního vybavení pro mladé hasiče navrhuji přispět darovací smlouvou SDH
Hrobce požadovanou částkou najejich spoluúčast 16 488 Kč.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno'

9) Schválení dokumentu MAP
Nawhovatel : místostarosta obce.
Místní Akční Skupina Podřipsko nechala zpracovat místní akční plán vzdělávaní mládeŽe na
území oRP Roudnice nad Labem' Jedná se o výyčení strategie a potřeb čerpaní prostředků
z Evropských rozvojových fondů' Dokumentje v příloze usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu? t I
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

l llA ,  I  i l

/ll^" t /t*
/ "" t'' 

" 
'

h,L-"m'



Usneseníl schvá|eno.

10) Projednání a schvá|ení nájemní smlouly kanaliŽace Pod Skalou
Nawhovatel: místostarosta obce.
Jedná se o nájemní smloulu uzavíranou mezi obcí a SVS a's. Předmětem pronájmu je vodní
ďlo kanalizace Pod Skalou' Nájemní smlouva a záměr obce je přílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný náwh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0' zdržel qe 0.
Usnesení: schvá|eno.

I l) Přijetí daru pozemku od Ústeckého kraje
Navrhovatel : místostarosta obce.
Na zakladě mojí žádosti rada Ústeckého kaje schválila poskytnutí pozemku, na kterém obec 

.

provádí rekonstrukci chodníků' Jedná se o 39 m2 p.č. 608/9 KU Rohatce vzníklý na zák|adé
GP 152-204/20|7 na pozemku p.č. 608/1 KÚ Rohatce v ulici Roudnická v Rohatcích' Vzor
smlouly a GP v příloze usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5' proti 0' zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

12) Projednání a schválení výsledku výběrového íízení na nákup prostředků na oddělený
sběrBRKO.
Nawhovatel: místostaTosta obce
Dne 2'5. 2018 byla lydána výzva k předloŽení nabídek. Bylo osloveno 5 flrem.
Předpokládaná a maximální hodnota zakáz|q čini|a1 67 '5 tis. bez DPH. Zasedári výbérové
komise proběhne dne 16. 5. 20|8. Zápis z jednéni komise bude předložen zastupitelstvu.
(zápis ýběrové komise v příloze)

K výsledku výběrového řízení

a) Zastupitelstvo obce proj ednalo a schvaluje výsledky výběrového řizeni ve veře1né zakázce
mďého rozsahu na dodávky '.Pořízení vybavení plo oddělený sběr BRK0'', ve smyslu ust. $
27 pism. a) zékona č. 134/2016 Sb.' o zadáviání veÍejných zakěaek, zadávané dle dokumentu
,,Zadávání veÍejných zakázek v oPzP 2014_2020.. verze 7.0, dále v souladu s dokumentem
Vnitřní směmice č..2/2017 _III. kategorie..k zadávání veřejných zakázek malého rozsahď..
VZ pro projekt ,'oddělený sběr BRKO v obci Hrobce..
(CZ.05.3.29/0,010.0/16*041/0003849) v rámci dotačního operačniho programu Životního
prostŤedí'

b) Nejvhodnější nabídka od ftrmy: ZY AGRO, s.r.o., IČ 28722833,
nabídková cena: 603 565'-Kč bez DPH.
c) Zo pověřuje stalostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: ZV AGRo, s.r.o.,

IČ28722833

d) Zo pověřuj e starostu obce podpisem Smlouvy s lybraným dodavatelem: ZV AGRO'
s.r.o'' IČ 28722833

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Paní Durišová: máme smloulu o odběru biodpadu? Petr Kříž . ano bylo to podmínkou l i
žádosti o dotace. Na tuto otrázku j sem však už odpovídal prostřednictvím emailu! 
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Kdo je pro schva.lení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

13) Projednání a schválení dodatku nájemní smlouvy mezi obcí a SVS a.s.
Navrhovatel: místostarosta obce
Na základě vyhodnocení pruběhu projektové a inženýrské přípravy projek1u prodloužení
vytlaku kanalizace Rohatce, který souvisí s odstraněním zápachu vnikajícího v Hrobcích
vlivem špatného napojení kanalizace z Rohatec. V měsíci dubnu j sem poŽádal yedení SVS
a.s. o prodloužení termínu qýstavby tohoto výtlaku do konce roku 2019' Inženýrské práce
nabrďi zpoŽdění vlivem by,rokratického přístupu ěeských dralr a správy.železničních
dopravních cest. Navíc v roce 2017 neby| kraj ským úřadem vypsán dotační titul (Fond
Vodního hospodařství) a naopak v roce 2019 by měl bý opět vypsán. Dodatek nájemní
smlouly v příloze.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usneseni: schváleno.

14) Projednání a schválení vstupu obce do Sdružení místních samospráv.
Navrhovatel : místostarosta obce
Na základě poptáviíní pověřence pro GDPRjsem zjistil výhodnost č1enství v tomto sdružení.
Je běžnou cenou za provádéní služeb spojených se směmicí GDPR 78 tisíc za rok, ale
členové SMS mají t}'to s|užby za7 200 Kč roční + 3 300 Kč roční poplatek za čienství ve
spolku SMS.
Navrhuji tedy z nejen zde uvedených důvodů vstoupit do SMS.
Má někdo pfipomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

15) Projednání a schválení obecně závazné lyhlášky obce o udě|ování čestného občanství a
cen obce
Nawhovatel : Alena Ďurišová
Vyhláška je přílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.

16) Diskuze Paní Ďurišová - navrhuji na příštím zasedání schválit dar SK Hrobce 60 tis.

Petr KÍíž - vážené zastupitelstvo z důvodu neshod se zastupitelkou paní Alenou
Durišovou zamýšIím skončit ve funkci starosty a aby mě mohl někdo nahradit
odstoupím případně i ze zastupite|stva obce. V příštích dnech ověffm postup předání
funkce starost5r případnému nástupci. V opačném případě prověřím možnost vedení
obce správcem z ministerstva Íinancí.

17) Závén

Zasedini bylo ukončeno v 19:40 hodin' Zasedémi se zúěastnili 3 občané.
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ověřovatelé:

. ,.,,.,Starosta: Bc. Petr Křiž

Místostafosta: Hana Vono stránská

Razítko obce:

Seznam příloh:

5) Žádost o dar od církve
6) Kalkulace pojištění

V Hrobcích dne 21. 5. 2018

1) Rozpočtové změny é'1 zaII. čtvrtletí roku
2) Zápis z20. jednríní Íinančního výboru
3) Rozpočtové změny č.9 za IV. čtvrtletí roku 2017

7) Zvýšení biodiversity obce
8) Zádost o Íinanční podporu pro mladé SDH Hrobce
9) Dokument MAP
10) Smlouva Pronájem vodního díla vodovod a k ana]izace Pod Skalou
1 1) Darovací smlouva od Ústeckého kraie
l2)Schválení výsledku VŘ na prostředký BRKO
13) Nájemní smlouva s SVS a dodatkem
14) Vstup obce do SdruŽení místních samospráv ČR
15) obecně závazná vyhláška - Čestné občanství a Cenách obce

Přílohyjsou k nahlédnutí na oÚ v Hrobcích.
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