ObecHrobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
Zápis z usnesení
37. veřeinéhozasedáníZastupite|stvaobce Hrobce.
v Rohatcích
Konanéhodne 30.5' 2018.od 18.hodinv klubovněbaráčníků
Zahájeni, určeníověřovate|ůzápisuozapisovatele.
obceBc. Petrem
obceHrobcebylo 7ahájenov 18:00 hodin místostarostou
Zasedinizastupitelstva
jen
(dále
předsedající)
KříŽem
o obcíchbyla na úřednídesceobecníhouřaduzveřejněna
Informacepodle $ 93 odst.1 zél<oňa
30.5'2018.Současně
byla
vsouladusezákonempodobunejméně7dni,aÍood23.5.2018do
podoběna webovýchstránkáchobce.
informacezveřejněnav elektronícké
(přílohač.1) konstatoval,žeje
listínypřítomnostičlenů
zastupitelstva
Předsedající
z prezenčni
přítomno5 z 9 zastupitelů
Bc. Petr Kříž'PavelMatouch,Ing.Lucie Křížová,HanaVonostránskáa
je usnášení
dle $ 92 zákonao obcích.
schopné
Alena Ďurišová,takžeZastupitelstvo
jako
paní
zápisu
Ing.Lucii Křížovou,
navrhlurčit
ověřovate1e
Předsedající
předsedajícího
Bc. PetraKříŽe.
HanuVonostránskou
a zapisovatelem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii KříŽovou
a HanuVonostránskou.ZapisovatelemBc. PetraKříže.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh'
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schváleno.
Schváleníprogramu.
Proeram37.zasedání(3712018)

1) Revokacelyhlášky obce č.1/2018
2) Schvá|enísměrniceGDPR. Doplňujícíbody programu.
3) Požárnířád obce
4) Biodiverzita 2018
5) Podánížádostio dotaci na nákup DA
ó) oprava rybníku v Rohatcích.(projektovádokumentace)
7) Investiční
záměr _ ryklápěč popelnic.
8) Početzastupite|ůpro vo|by 2018
9) Knihovní řády
10)Tv.orbaa čerpáníprostředkůrezervnihofondu MŠRohatce a schváleníhosp výstedku
MS za rok 2017
11)Diskuze.
|2)Závěr'
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schváIeníprogramu dnešního
zasedání?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
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1) Projednánía schvá|enírevokaceryhlášky č.1/2018o udě|ováníčestného
občanství
Navrhovatel: místostaÍosta
obce.
Na základě konzultacejmenovanévyhláškys uředníkyMV navrhuji tuto vyhláškuznršita
případněudělovatdle zálkonač.128/2000s.b.o obcích.
čestná
občanství
$36
p rozvojobce,
(1)obec může
udělitfyzickýmosobám,kterésevýznamnouměrouzas|ouži|y,z{ména
čestné
občanství
obce.Čestnýobčanobcqmá právo vyjadřovatna zasediíní
zastupitelstva
obcesvá
jednacím
stanoviskav souladus
řádemzastupitelstva
obce.
(2) obec může
udělovatceny obce.
Vyhláškač.Il20I8 je v při|oze.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schvií]ení
tohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0'
Usnesení:schváleno.
2) SchválenísměrniceGDPR
Navrhovate|:místostarostaobce.
Směmiceje v příloze.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0' zdrže|se 0.
Usnesení:schvá|eno.

3) Požárnířád obce

Navrhovatel:místostarostaobce'
Po konzultaci s uředníMV navrhuji zrušitdnesj iž neaktuálnípožtrni Íád obcez roku 2007 a
při požámíochraněobcese říditplatnýmizákony.Zrušovací
vyhláškaa odůvodnění
v příloze.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.

4) Biodivenita 2018
Navrhovate|:místostarostaobce.
Jednáse úpralu,osetía osžrenipozemků
pod Rohatceminap'č,.|56/2(7 135 m2) ap.ě,
65113(2 000m2).
V současnosti
se na pozemcíchnacházíhromadystarésuti,terénjenerovnýa mnozi
neukáznění
občané
si zřejměmyslí,žesejednáo skládkua navrí.ží
na týo pozemkyodpad.
Na projektúpravytétolokality nrimUsteckýkraj poskyl dotaci 108tisícKě. (80 %) na
uhrazenizbylýchnakladůse usneslačlenskáschůzeMysliveckéhospolkuRohatce_
Liboteniceformoudaruposk1tnutého
obci Hrobce. Předpokládám,žezemnt
agrotechnické
úpravybudoutrvatccajedenměsíca vyúčtování
financídalšíměsícto
znamená,žerozpoč,et
obcezatižimecca na dva měsícečástkouoko1o130tisícKč.(projekt
Biodiverzita2018v přílozeč.)
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
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Usnesení:schvá|eno.
5) Podánížádostio příspěvekna nákup novéhodopravníhoosobníhoautomobilu pro
JPO.
Navrhovatel: místostarosta
obce.
Jednáse o příprar,u
Žádostio dotacina HZS (MV) na únor2019
Nawhuji zadatzpracovánížádostio dotacia prověřitdalšídofinancování
investice'
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdÉe|qe0.
Usnesení:
schváleno.
ó) oprava rybníkuv RohaÍcích
Navrhovatel:místostalosta
obce.
Navrhuji zadaÍzpracováníprojektovédokumentacena opravu rybníkuv Rohatcích.MríLrn
informaci,žev únoru2019 budemoŽnostěerpánídotacena opravypodobnýchnádrŽi.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdÉel se 0.
Usnesení:
schváIeno.
7) Investiční
zárněr - r7klápěčpope|nic
Navrhovatel:místostarosta
oboe.
Vyklápěčjepro našíobecnutnostik rozjetíprojekÍu
na separaciBRKo. Na vyklápěčnrám
byla od Usteckéhokrajepřizniínadotace384 368,60Kčkterámusítvořit maximilně 70%
pořizovacíceny.Předpokládanácenavyklápěěejemaximálně600 tisícKčvčetněDPH. Dle
zatímjednénabídky.Kopie smlouvyo poskytnutí
dotacejev příloze.
jmenujepro investiční
Zastupitelstvo
zérněr
ě|enyýběrovékomise:Pavla Matoucha,Hanu
Vonostriínskou,
Ing.Lucii KříŽovouajako nríhradníka
Alenu ĎuriŠovou.
Má někdopřipomínkunebojiný náwh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
schvá|eno.
8) Početzastupite|ůpro da|šívolebníobdobí
Navrhovatel:Alena Durišová
Zastupitelstvose usnášína 9 členném
zastupitelstvupro nadchazejicívo|bydo zastupitelstev
obcív říjnu20|8'
NavrhujischválitpředloŽenýnávrh v příloze.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schvá|eno'

e) Knihovni řády

Navrhovatel:místostarosta
obce.
Zastupitelstvoschvalujepřiložené
knihovnířády aktualizované
v souladuse směmicíEÚ
GDPR. oba řádyjsou v přílohách.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:
schváleno.

klrz'*/

fondu MŠRohatce a schváleníhospodářskéhovýsledku
10)Tv.orbaa čerpáníz rezer"vního
MS za rok 2017
Navrhovatel:paníĎurišová.
rezervního
fondu'
ZastupitelstvoschvalujenávrhředitelkyMŠRohatcena tvorbua čerpání
A schvalujevýsledekhospodďeníMŠza rok 2017MŠ. V pří|oze.
Má někdo připomínkunebojiný náwh?
Kdo je pro schvá|enítohotobodu?
Hlasování:Pro 5' proti 0' zdÉel se 0.
Usnesení:schváIeno.
l1) Diskuze
12\Závěn
ZasedNi bylo úončenov 19 hodin.Zasedánise zúčastnili
5 občanů.
Zápis byl vyhotoven

31.5.2018

Zapisovatel
:
ověřovatelé
:
Starosta:Bc.
Místostarosta:
HanaVonostránská
Razítkoobce:

V Hrobcích
dne 31.5.2018
4l ll 83 Llrobce 14

Seznampříloh:
1)Vyhláškaoběanství
2) SMS směmiceochranuosobníchúdajů
3) Požéxni
řád, návrhna zrušení
4) Položkoý rozpočet
na projektbiodiverzita
5) ZadánídotaceSDH na nákup dopravníhoosobníhoautomobile
6) Vyklápečpopelnicpro sběrBRKO
7) Knihor'nířád obce Hrobce
8) HospodářskývýsledekMš rohatce
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