ObecHrobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
Zápis z usnesení
36. veřeinéhozasedáníZastuoite|stvaobce Hrobce.
Konanéhodne 17.5.2018.od 18.hodinv KD v Hrobcích
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu, zapisovatele.
Zasedánizastupitelstva
obceHrobcebylo.zahájenov 18:15hodin místostaÍostou
obceBc. Petrem
jen
(dále
předsedající)
Křížem
podle$ 93 odst'1 zákdnao obcíchbylana úřední
|nformace
desceobecního
uřaduzveřcjněna
po
v souladuse zákonem dobunejméně
7 dni, ato od 9. 5. 2018 do 17.5. 2018. Souěasněbyla
podoběna webovýchstrankáchobce'
informacezveřejněnav elektronické
(přílohač.1) konstatoval,Žeje
Předsedající
z prezenční
listiny přítomnostičlenů
zastupitelstva
je usnášení
přítomno5 z 9 zastupitelů,
takžeZastupitelstvo
schopnédle $ 92 zríkonao obcích.
Předsedající
navrhlurčitjako ověřovatelezápisupaníIng.Lucii KjíŽovou,
HanuVonostriínskou
a zapisovatelempředsedajícího
Bc. PetraKříŽe.
Náwh usnesení:
Zastupiteistvo
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng' Lucii Křížovou
a HanuVonostránskou.ZapisovatelemBc' PetraKříže.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseni:schvá|eno.
SchváIeníprogramu.
Proeram 36. zasedání(36/2018)
1) Rozpočtovázménač.9/2017
2) Rozpoětovázméla 1 l2018
3) Projednánía schváIeníúčetní
závěrky obceza rok 2017
4) Projednánía schváleníúčetní
závěrky MŠRohatce za rok2017
5) Dar církvi na opravu kaple
6) Pojištěnímajetku obce
7) Biodiverzita 2018
8) DaTSDH
9) Schvá|enídokumentu MAP
10)Pronájem vodníhodí|avodovod a kana|izacePod Skalou
rl) Přijetídaru pozemkuod Ústeckébokraje
12)Schválenír"ýstedku
VŘ na prostředkyBRKo
13)Projednánía schválenídodatku nájemnísmloury na kanalizaci Rohatce
14)Projednánía schvá|ení
vstupuobcedo Sdružení
mistnichsamosprávčR
15)Projednánía schváleníobecnézávaznévyh|áškyobce o udělováníčestného
občansfví
a
cenobce
1ó) Diskuze.
17)Závér.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schvá|eníprogramu dnešního
zasedání?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
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Usnesení:
schváIeno.
1) Projednánía schvá|enírozpočtovózměny č,9|2017
Navrhovatel: místostarosta
obce.
Rozpočtovázměnaje přílohouusnesení.
Má někdo připomíntu nebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.

2) Projednánía schvá|enirozpočtové
změnyč.l /2018
Navrhovatel: místostarostá
obce.
Rozpočtovázměnaje přílohouusnesení.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.

3) Projednánía schváleníúčetní
závěrky obceza rok2017
Navrhovatel:místostarosta
obce.
Učetní
závěrkaje pŤílohou
usnesení.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
4) Projednánía schvá|eníúčetní
závěrky MŠRohatce za rok2017

Navrhovatel:místostarosta
obce.
Účetnízávěrka;epřílohouusnesení.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdÉel se 0.
Usnesení:schváleno.

s) Projednánía schváleníposkytnutífinančníhodaru Římskokato|ickécirtgi

Nawhovatel: místostarosta
obce.
V letošním
roce provádíRímskokatolickácírkevopravuvnitřníchomítekv kapli všech
svaých v Rohatcích'Celková cenapracív letošním
roceje dle stavebního
inženyra
LitoměřikédiecézepanaIng.Zahajského
700 tisícKč.Byiy jsme požádrlrri
o pomocpři
financoviíní
posk}tnutím
daru60 tisícKč.
Má někdopřipomínkunebojiný náwh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
schvá|eno.

6) Projednání a schvá|ení podpisu novépojistné sm|ouly na majetky obce.
Navrhovatel: místostarostaobce.

Naopakje pojištěnovícemajetku.Aktualizovaná
Podmínkya cenajsounezměněné.
smlouvaje přílohouusnesení.
Má někdo připomínku nebojiný návrh?
makléře.
Alena Durišová:navrhujioslovitpojišťovacího
pojišt'ovnyGeneralia držetse
a renomované
PetrKříž:nal'rhujise držetodzkoušené
stávajíhosmluvníhováahu.
protináwhupaníDurišové.
Kdo je proje schvríLlení
Hlasování:Pro 3, proti 2, zdňe| se 0,
Usnesení:neschváleno.
návrhu?
Kdo je pro schválenípůvodniho.
Hlasování:Pro 2, proti 3, zdrže|se 0.
Usnesení:neschváleno.
7) Projednánía schválenírealizaceprojektu Biodiverzita 2018
Navrhovatel: místostaÍosta
obce.
pozemkůpod Rohatceminap.č.156/2(7 135m2) a p.č.
Jednáse úprarrr,osetía osÍizení
(2
65113 000m2).
V souěasnostise na pozemcíchnachiízíhromadystarésuti, terénjenerovnýa mnozí
neukiáznění
oběanési zřejměmyslí,žesejednáo skládkua navážína týo pozemkyodpad.
Na projektúpravytétolokality mám Usteckýkraj poskýl dotaci 108tisícKč.(80 %)na
,úlrazení
zby|ýchnákladůse usneslačlenskáschůzeMysliveckéhospolkuRohďce _
Libotenice formou daru poskýnutéhoobci Hrobce. Předpokládám' Že zemni
a geotechnické
úpravybudoutrvatccajedenměsíca výětovrínífinancídalšíměsícto
znamená,žerozpočet
obcezatižimecca na dva měsícečástkouokolo 130tisícKč.(projekt
Biodiverzita2018v přílozeč.)
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Pan Matouch_ mám zato, žesejedná o býalou skládkuza kavínem.PetrKříŽ - nejedná
seopozemkyuoleška.
podepsatsmlouvuo
Kdo je pro schvále!ítohotobodua pro pověřenímístostarosty
posky'tnutídotaceUsteckým krajem?
H|asování:
Pro 4, proti 0, zdrželse l. (A|enaĎurišová)
Usnesení:neschvá|eno'
8) Projednánía schvá|eníposkytnutídaru SDH Hrobce.
Navrhovatel: místostaÍosta
obce.
Na zakladěŽádostiSDH Hrobce,kteráobdrželadotaci93 428,-Kč od Ústeckéhokaje na
nákupsportovního
vybavenípro mladéhasičenavrhujipřispětdarovacísmlouvouSDH
Hrobcepožadovanou
částkounajejich spoluúčast
16 488 Kč.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno'
9) Schválenídokumentu MAP
Nawhovatel: místostarosta
obce.
MístníAkčníSkupinaPodřipskonechalazpracovatmístníakční
plán vzdělávanímládeŽena
území
oRP Roudnicenad Labem'Jednáse o výyčenístrategiea potřebčerpaní
prostředků
z Evropskýchrozvojovýchfondů'Dokumentjev přílozeusnesení.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
tI
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
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Usnesenílschvá|eno.
10)Projednánía schvá|enínájemnísmlouly kanaliŽacePod Skalou
obce.
Nawhovatel:místostarosta
mezi obcía SVS a's.Předmětempronájmuje vodní
Jednáse o nájemnísmloulu uzavíranou
kanalizace
Pod
Nájemní
smlouva
a záměrobceje přílohouusnesení.
ďlo
Skalou'
Má někdopřipomínkunebojiný náwh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0' zdrželqe0.
Usnesení:
schvá|eno.
I l) Přijetídaru pozemkuod Ústeckéhokraje
Navrhovatel: místostarosta
obce.
.
Na zakladěmojížádostiradaÚsteckéhokaje schválilaposkytnutípozemku,na kterémobec
provádírekonstrukcichodníků'
Jednáse o 39 m2 p.č.608/9KU Rohatcevzníklýna zák|adé
GP 152-204/20|7
na pozemkup.č.608/1KÚ Rohatcev ulici Roudnickáv Rohatcích'Vzor
smlouly a GP v přílozeusnesení.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5' proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
12)Projednánía schválenívýsledku výběrovéhoíízenína nákup prostředkůna oddělený
sběrBRKO.
Nawhovatel:místostaTosta
obce
Dne 2'5. 2018byla lydána výzva k předloŽení
nabídek.Bylo osloveno5 flrem.
Předpokládanáa maximálníhodnotazakáz|q čini|a167'5 tis. bez DPH. Zasedári výbérové
komiseproběhnedne 16.5. 20|8. Zápis z jednénikomisebudepředloženzastupitelstvu.
(zápisýběrové komisev příloze)
K výsledkuvýběrovéhořízení
a) Zastupitelstvoobce projednaloa schvalujevýsledky výběrovéhořizeni ve veře1nézakázce
mďéhorozsahuna dodávky'.Pořízení
vybaveníplo oddělenýsběrBRK0'', ve smysluust.$
27 pism.a) zékonač.134/2016Sb.' o zadáviání
veÍejných
zakěaek,zadávanédle dokumentu
veÍejných
zakázek
v
oPzP
2014_2020..
verze
7.0,dále v souladus dokumentem
,,Zadávání
_III. kategorie..kzadáváníveřejnýchzakázekmaléhorozsahď..
Vnitřnísměmiceč..2/2017
VZ pro projekt,'oddělenýsběrBRKO v obci Hrobce..
(CZ.05.3.29/0,010.0/16*041/0003849)
v rámci dotačního
operačnihoprogramuŽivotního
prostŤedí'
b) Nejvhodnější
nabídkaod ftrmy:ZY AGRO, s.r.o.,IČ28722833,
nabídkovácena:603 565'-Kčbez DPH.
c) Zo pověřujestalostuobcevydánímrozhodnutí
o výběrudodavatele:ZV AGRo, s.r.o.,
IČ28722833
d) Zo pověřuje starostuobcepodpisemSmlouvys lybraným dodavatelem:
ZV AGRO'
s.r.o''IČ28722833
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
PaníDurišová:máme smloulu o odběrubiodpadu?PetrKříž . anobylo to podmínkou
j semvšakužodpovídalprostřednictvím
žádostio dotace.Na tuto otrázku
emailu!
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Kdo je pro schva.lení
tohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.
13)Projednánía schválenídodatku nájemnísmlouvy mezi obcía SVS a.s.
Navrhovatel:místostarostaobce
Na základě vyhodnocenípruběhuprojektovéa inženýrské
přípravyprojek1uprodloužení
vytlaku kanalizace Rohatce,který souvisís odstraněnímzápachu vnikajícíhov Hrobcích
vlivem špatného
napojeníkanalizacez Rohatec.V měsícidubnuj sempoŽádalyedeníSVS
a.s.o prodloužení
termínuqýstavbytohotovýtlakudo konceroku 2019' Inženýrské
práce
nabrďi zpoŽděnívlivem by,rokratického
přístupuěeskýchdralr a správy.železničních
dopravníchcest.Navíc v roce 2017 neby|krajským úřademvypsán dotačnítitul (Fond
Vodníhohospodařství)
a naopakv roce2019by měl bý opětvypsán.Dodateknájemní
smlouly v příloze.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usneseni:schváleno.
14)Projednánía schválenívstupu obce do Sdruženímístníchsamospráv.
Navrhovatel: místostarosta
obce
Na základěpoptáviíní
pověřencepro GDPRjsem zjistil výhodnostč1enství
v tomtosdružení.
Je běžnoucenouza provádéní
služebspojenýchse směmicíGDPR 78 tisícza rok, ale
členové
SMS majít}'tos|užbyza7 200 Kčroční+ 3 300 Kč ročnípoplatekza čienství
ve
spolkuSMS.
Navrhujitedy z nejenzdeuvedenýchdůvodů
vstoupitdo SMS.
jiný
Má někdopfipomínkunebo
návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
15)Projednánía schváleníobecnězávaznélyhlášky obce o udě|ováníčestného
občanství
a
cen obce
Nawhovatel: Alena Ďurišová
Vyhláškaje přílohouusnesení.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
schváleno.
16)Diskuze Paní Ďurišová - navrhuji na příštímzasedáníschválit dar SK Hrobce 60 tis.
Petr KÍíž- vážené
zastupitelstvoz důvoduneshodse zastupitelkoupaníAlenou
DurišovouzamýšIímskončitve funkci starostya aby mě mohl někdo nahradit
odstoupímpřípadně i ze zastupite|stvaobce.V příštíchdnech ověffm postup předání
funkce starost5rpřípadnémunástupci.V opačném
případě prověřím možnostvedení
obcesprávcem z ministerstvaÍinancí.
17)Závén
Zasedinibylo ukončeno
v 19:40hodin' Zasedémi
se zúěastnili3 občané.

lr",(. "/,1'
ověřovatelé:

€...':t-?..

,,17
one......-

,lť
v s ,,Í,'

. ,.,,.,Starosta:
Bc. PetrKřiž
Místostafosta:
HanaVonostránská
Razítkoobce:

,'j;tr*ffi

V Hrobcíchdne 21. 5. 2018

Seznampříloh:
1) Rozpočtové
změny é'1zaII. čtvrtletí
roku
2) Zápis z20. jednríní
Íinančního
výboru
3) Rozpočtové
změnyč.9 za IV. čtvrtletí
roku 2017
5) Žádosto dar od církve
6) Kalkulacepojištění
7) Zvýšení
biodiversityobce
8) Zádosto Íinanční
podporupro mladéSDH Hrobce
9) DokumentMAP
10)SmlouvaPronájemvodníhodílavodovoda k ana]izace
Pod Skalou
11)Darovacísmlouvaod Ústeckéhokraie
l2)SchválenívýsledkuVŘ na prostředkýBRKO
13)Nájemnísmlouvas SVS a dodatkem
14)Vstup obcedo SdruŽení
místních
samosprávČR
15)obecnězávaznávyhláška- Čestné
občanství
a Cenáchobce
Přílohyjsouk nahlédnutí
na oÚ v Hrobcích.
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