
Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z usnesení
37. veřeiného zasedání Zastupite|stva obce Hrobce.

Konaného dne 30.5' 2018. od 18. hodin v klubovně baráčníků v Rohatcích

Zahájeni, určení ověřovate|ů zápisuo zapisovatele.

Zasedinizastupitelstva obce Hrobce bylo 7aháj eno v 18:00 hodin místostarostou obce Bc. Petrem
KříŽem (dále jen předsedající)
Informace podle $ 93 odst. 1 zél<oňa o obcích byla na úřední desce obecního uřadu zveřejněna
vsouladusezákonempodobunejméně7dni,aÍood23.5.2018do 30.5' 2018. Současně byla
informace zveřejněna v elektronícké podobě na webových stránkách obce.
Předsedající z prezenčni listíny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, žeje
přítomno 5 z 9 zastupitelů Bc. Petr Kříž' Pavel Matouch, Ing. Lucie Křížová, Hana Vonostránská a
Alena Ďurišová, takže Zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit jako ověřovate1e zápisu paní Ing. Lucii Křížovou,
Hanu Vonostránskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra KříŽe.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.

Schválení programu.

Proeram 37. zasedání (3712018)

1) Revokace lyhlášky obce č. 1/2018
2) Schvá|ení směrnice GDPR. Doplňující body programu.
3) Požární řád obce
4) Biodiverzita 2018
5) Podání žádosti o dotaci na nákup DA
ó) oprava rybníku v Rohatcích. (projektová dokumentace)
7) Investiční záměr _ ryklápěč popelnic.
8) Počet zastupite|ů pro vo|by 2018
9) Knihovní řády
10) Tv.orba a čerpání prostředků rezervniho fondu MŠ Rohatce a schválení hosp výstedku

MS za rok 2017
11) Diskuze.
|2)Závěr'

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schváIení programu dnešního zasedání?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.
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1) Projednání a schvá|ení revokace ryhlášky č. 1/2018 o udě|ování čestného občanství
Navrhovatel : místostaÍosta obce.
Na základě konzultace jmenované vyhlášky s uředníky MV navrhuji tuto vyhlášku znršit a
čestná občanství případně udělovat dle zálkona č. 128/2000 s.b. o obcích.

$36

(1) obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrouzas|ouži|y,z{ména p rozvoj obce,
čestné občanství obce. Čestný občan obcq má právo vyjadřovat na zasediíní zastupitelstva obce svá
stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.

(2) obec může udělovat ceny obce.

Vyhláška č. I l20I8 je v při|oze.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schvií]ení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0'
Usnesení: schváleno.

2) Schválení směrnice GDPR
Navrhovate|: místostarosta obce.
Směmice je v příloze.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0' zdrže| se 0.
Usnesení: schvá|eno.

Požární řád obce
Navrhovatel: místostarosta obce'
Po konzultaci s uřední MV navrhuj i zrušit dnes j iž neaktuální po žtrni Íád obce z roku 2007 a
při požámí ochraně obce se řídit platnými zákony. Zrušovací vyhláška a odůvodnění
v příloze.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Biodivenita 2018
Navrhovate|: místostarosta obce.
Jedná se úpralu, osetí a osžreni pozemků pod Rohatcemi nap'č,. |56/2 (7 135 m2) ap.ě,
65113 (2 000 m2).
V současnosti se na pozemcích nachází hromady staré suti, terénje nerovný a mnozi
neukáznění občané si zřejmě myslí, že sejedná o skládku a navrí.ží na týo pozemky odpad.
Na projekt úpravy této lokality nrim Ustecký kraj poskyl dotaci 108 tisíc Kě. (80 %) na
uhrazeni zbylých nakladů se usnesla členská schůze Mysliveckého spolku Rohatce _
Libotenice formou daru posk1tnutého obci Hrobce. Předpokládám, že zemnt
agrotechnické úpravy budou trvat ccajeden měsíc a vyúčtování financí další měsíc to
znamená, že rozpoč,et obce zatižime cca na dva měsíce částkou oko1o 130 tisíc Kč. (projekt
Biodiverzita 2018 v příloze č.)
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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7)

Usnesení: schvá|eno.

5) Podání žádosti o příspěvek na nákup nového dopravního osobního automobilu pro
JPO.
Navrhovatel : místostarosta obce.
Jedná se o příprar,u Žádosti o dotaci na HZS (MV) na únor 2019
Nawhuji zadat zpracování žádosti o dotaci a prověřit další dofinancování investice'
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdÉe| qe 0.
Usnesení: schváleno.

ó) oprava rybníku v RohaÍcích
Navrhovatel: místostalosta obce.
Navrhuji zadaÍ zpracování projektové dokumentace na opravu rybníku v Rohatcích. MríLrn
informaci, že v únoru 2019 bude moŽnost ěerpání dotace na opravy podobných nádrŽi.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdÉel se 0.
Usnesení: schváIeno.

Investiční zárněr - r7klápěč pope|nic
Navrhovatel: místostarosta oboe.
Vyklápěčje pro naší obec nutnosti k rozjetí projekÍu na separaci BRKo. Na vyklápěč nrám
byla od Usteckého kraje přizniína dotace 384 368,60 Kč která musí tvořit maximilně 70%
pořizovací ceny. Předpokládaná cena vyklápěěeje maximálně 600 tisíc Kč včetně DPH. Dle
zatím jedné nabídky. Kopie smlouvy o poskytnutí dotaceje v příloze.
Zastupitelstvo jmenuje pro investiční zérněr ě|eny ýběrové komise: Pavla Matoucha, Hanu
Vonostriínskou, Ing. Lucii KříŽovou ajako nríhradníka Alenu ĎuriŠovou.
Má někdo připomínku nebo jiný náwh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schvá|eno.

Počet zastupite|ů pro da|ší volební období
Navrhovatel: Alena Durišová
Zastupitelstvo se usnáší na 9 členném zastupitelstvu pro nadchazejicí vo|by do zastupitelstev
obcí v říjnu 20 | 8'
Navrhuji schválit předloŽený návrh v příloze.
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schvá|eno'

Knihovni řády
Navrhovatel: místostarosta obce.
Zastupitelstvo schvaluje přiložené knihovní řády aktualizované v souladu se směmicí EÚ
GDPR. oba řádyjsou v přílohách.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno.
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10) Tv.orba a čerpání z rezer"vního fondu MŠ Rohatce a schválení hospodářského výsledku
MS za rok 2017
Navrhovatel: paní Ďurišová.
Zastupitelstvo schvaluje návrh ředitelky MŠ Rohatce na tvorbu a čerpání rezervního fondu'
A schvaluje výsledek hospodďení MŠ za rok 2017 MŠ. V pří|oze.
Má někdo připomínku nebo jiný náwh?
Kdo je pro schvá|ení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5' proti 0' zdÉel se 0.
Usnesení: schváIeno.

l1) Diskuze

12\ Závěn

ZasedNi bylo úončeno v 19 hodin. Zasedáni se zúčastnili 5 občanů.

Zápis byl vyhotoven 31.5.2018

Zapisovatel :

ověřovatelé :

Starosta: Bc.

Místostarosta: Hana

Razítko obce:

Seznam příloh:

Vonostránská

V Hrobcích dne 31.5.2018

1) Vyhláška oběanství
2) SMS směmice ochranu osobních údajů
3) Požéxni řád, návrh na zrušení
4) Položkoý rozpočet na projekt biodiverzita
5) Zadání dotace SDH na nákup dopravního osobního automobile
6) Vyklápeč popelnic pro sběr BRKO
7) Knihor'ní řád obce Hrobce
8) Hospodářský výsledek Mš rohatce
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