ObecHrobce
zas1upitelstvo
obceHÍobce
záDis z usnesení
39. veřeinéhozasedáníZastuDitelstvaobce Hřobce.
Konanéhodne 2. 8' 2018'od 18.hodin v klubovněbařáčnfuův Rohatcích
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu' zapisovatele'
obceBc. Petrcm
Zasedánízastupitelstva
obceHrobcebylo 7ahájenov 18:05hodinmístostarcstou
jen
předsedajici)
KřlŽem|dále
úřaduzveřejněna
Ilformacepodle ! 93 odst.l zákoi1ao obcíchby1ana uřednídesceobecního
7 drri'a to od 26. 7.2078 do 2' 8' 2018' Současně
byla
v souladuse zákonempo dobunejméně
informacezveřeiněnav elektonické podoběna weboqÍchstránkáchobce.
ícíz prezenční
listiny přítomnosti
členů
zastupitelstva
žeje
Předsedaj
fuřílohač.1) kons1atoval,
piítomno5 z 9 zastupitelů'(Alena
Dwišová,Ing'Lucie Křížová,HanaVonostriánská'
Bc. PetrKříž'
je usnášení
schopné
dle $ 92 zákonao obcích.
PavelMatouch)takžezastupitelstvo
Předsedající
navrhlurčitjako ověiovatelezápisupaníIng'Lucii Křížovou'
předsedajícího
a Zapisovatelem
Bc' PetraKiíže.
HanuVonostránskou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obcelfuobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii Křížovou
Bc. PetraKiíže.
a Hanuvonostránskou.Zapisovatelem
jiný
piiponrínku
návrh'
Má někdo
nebo
Kdoje pro schválenítohotobodu?
Hlasování|Pro 5, přoti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schYáleno'
Schváleníprogramu.
Proeram 39. zasedání (39/2018}
1)
2)
3)
4)

Rozpočtovázměna3
/2018
Budoucnostpůsobení
sK Hřobce
Dar SDH Hrobce a podpora tenisového
turnaje mladýchv Hrobcích.
DodateksmlourT s SVS a,s. lokalita Pod Bulfem

Doplňujícíbody programu
Projednánía scbválenispoluúčasti
na pťovozuhřbitova v Libotenicích
ó) Diskuze.
7t Závěr.
Má někdopřipomíntunebojitý návrh?
Kdo je pro schváleníprogramu dnešního
zasedání?
HlasoyáníiPro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnes€ n í: schváleno.
1) Projednánía schválenírozpočtové
změny č'3/2018
Navll]ovatel:místostarosta
obce.
jc pťilohou
Ro1poč(o\
á ln.Čna
u.ne.eni.
Má někdopřipomínkunebojinýnávrh?

Wůrn,',l

/(,

Kdo je prc schvrílenítohotobodu?
Hlasování|Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
2) Infoťmaceo budoucím působení
sK Ilrobce
NavÍhovatel:místostarostaobce.
Jelikožse začalašířitinformaceo konci fotbaluv ř{robcíchosloviljsempočátkem
minulého
měsícevedeníSK Hlobce s dotazemna budoucífungování
fotbalovéhomužstvaSK lTrobce.(lopis v příloze)
jsem obdrŽeldopisod vedeníSK Hrobcev kopii byli všicbni
Před dnešním
zasedríním
zastupitelé
takžepředpokláďím'žejstesi odpověďpanaDoležilaprostudovali.
Dopis od
vedeníSK v příloze.Já děkujipanuDoleŽiloviza oficiálníodpověďa kjednotlivýmbodům
bych se rád lyjádřil'
Jak pan předs€da uvádívěnujíse fotbďu v Hrobcíchdva lidéa přístupdivizních hráčůk tÍénoviání
obecnevyřeší.
Požadavekza l1,'ričtoviání
se netýkal fotbalovéhomužstvaSK Hrobce' kterémá samozřejměveškeré
užíviíní
sportovníhoaleríluzdarma' Týkalo se spotřebyenergii v fotbalových šatnáchza dvě sezony
provozuUMT ( 2016 2017 a2011 2018)jednácelkemo 145zápasůna UMTx 2 fotbalová
mužstva.Zápasy na UMT se hrajízejménav lednu a únoru'Uživateléfotbalor"ýchšatenvŽdy po
zápasenechávajíoteviená okna a zapnuténaplno elektricképřímotopy'
K výčtovriníza poúíváni šatenještěpřičítámenergii s odpočtovýchhoďn na osvětleníUMT'
Po diskuzi s panemDoležilem o energetickénáročnostiěerpadlana zaléváníjsem mu tedy vyšel
vstříca Íapočíta]jsem
za plonájmyšaten300 Kčzajedenzápas.A jen na okaj podoýkám,že po
provozuUMTjsme zaznamenali100% nárustspotřebye].Enelgieve sportovním
spuštěÍí
areálu.
UIčitěto nebudezpůsobenomiadými hasiči,kteříse zde scházíjedenkÍáttýdně.
Z toho plyne, žepo sK llrobce obec vyžadujepouze nábraduenergii 44 873,- Kč za pronajímání
šaten290 ti platícímfotbaloqýmdružst!.Itn.
Investici10mil. do spoltovííhoareáluza 15 let bez podpoly4 zastupitelstev
nemůže
pa.IlDoleži]
je
dávatza vinu současnému
vedeníobce' I kdyžv tétosumě započítaná
investice za UMT, kteréje
v majetkuSK Hrobce.
Mnou uváděnýdal sK 60 tis. Kčv dopisubyl omyl skutečná
výšenavrhovaného
daxubyla 25 tis'
ZÍoýnana tzý. ýěžÍná|nena obci fakturu.PožádámpanaDoležila o předloŽenijeho faktury protože
by jsmetedyna hřištimuselimítvěžedvě.Na osvětlení
tavnatéhohiištěmámena obci také
ultazenoufakturu'Takjedině'žetytopoložkyhradiloSK podruhé.
plfuu skr}'taa připravena
ornice pod multifunkčnímhřištěmbyla dle schválenéhorekultivačního
k odvozuna odboremŽP v Roudnicinad Labemschválené
depo'Bohuželn.ámtatobyla odcizena.
Pokusímse zjistit kým. v opačném
případěbudu tuto skutečnost
konzultovatna odboruŽP
r R o u d n i cniJ .
KdyŽ obecumožňuje
sK plonajímatšatnypři provozuUMT tak se přeci v lednua v únorupouze
netemperuje'ale noÍmálněvýápí tak si myslím,žezateplenia změnaz&oj e je na místě.
od žákovského
věku do 32 let jsem aktivně fotbal hrríla vímo zkušeÍostechfotbalovýchklubu,
kde vedeníklubuvzali do rukoufotbalovýbossové
s ambicemina wcholovésoutěŽe,
žetotoje do
dobydoktttfotbalové
bossybavíplatit,kupovathÍáče
a vysoképopl
adt'.. Každý

lt\4'Hřw

kdo slyšelo klubechjakoVrbice' Býčkovice,Pokatice,Třebenice,Travěicea dokoncei Roudnice
nad Labem mi dájistě zaptaldll, ževždypo odchodusponzoras přehnanýmiambicemi nezbyde
v obci žádnéz&avéjádro' kteréby dríldrželotadici fotbalu.
Z tohoplyne můjvýrok z roku 2007 o kachnách,kdy sK začalonakupovathlliěe pro vyššísoutěže
a pochopitehě dďi košemmístnímklukům,kteříbyli u znoluzaloženífotbalu v Hrobcíchv roce
2003.
UsnesenÍ:
zasÍupite|stvo
berena vědomi.
3) Projednánía schYálenídodatku kupnísmlouvys svs a.s.
Navíhovatel:Petr Kříž
Jedná se uhazení zbyléčástkyz plodeje infrastrukturyv ulici Pod Bulfem z roku 2007'
Na základěschváleného
dodatkuSVS a.s.doplatíobci tTrobce281 250 Kč.
Původnísmlouvaa dnes schvalovanýdodatekjsou v přiloze.
Kdoje pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.

4) Dar sDH Hrobce a podpořa tenisového
turnaje mladýchv Hrobcích.

Navrhovatel:PetIKiíž
Našimladíhasičise v minulémměsíciáčastnili mistroství
republikyv požárním
spomr
v Plzni, kde obsadilikásné 13 místo.výpral'y se zúčastnilo
10dětía3dospělíktomusi
ještěhasičivezli lybavení. Z tohoto důvodunavrhuji SDH Hrobce posk}1noudal 2 000, Dálejak vímev Rohatcíchv opravené
tělocvičně
funguješkolaminitenisupodvedením
panaMichalaSchilleraa rilomalimaLadoii
se ll.8.2018 od 9 h utkajina tumaji
v IŤobcíchna multifunkčnímhřišti.Tumaje se zúčastní
cca 10 tětí.(hráčů)
Navrhuji
tuto akci finančnězastřešita pfoplatit účtenky
za odměny,medaile,pití atd'.. do \'}Še
2000'-Kč'
Kdoje plo schváIení
tohotobodu?
II|asoYání:
Přo 5' proti 0' zdřželse 0.
Usnesení:schvá|eno.

DopIňující
bod
Projednánía schváleníspoluúčasti
na provozu hřtlitova v Libotenicích
Na\,Ťhovatel:
Petr Kiíž
v březnu tohoto roku j sem obdrželod obce Libotenice q'účtováníprovozu hibitova za rok
jsou některé
2017.Ve q,tičtování
položkynasbomaŽdéné
za nékoliklet nazpéta nakoupené
na několik let dopředu.Jednáse zejména
o odvozkomunálního
odpadunashrcmlážděného
za
5 lel.zpracor
ált stavebni
a dolačni
dokumentace
k opravé
7di Lterinyniprobrha.
dendrologický pruzkum přestfulýchstromů,nová vitrínas pokyny k provozu hřbitova,
odvozBRKo, atd.' ' ' podrobnostio položkáchve vyúčtování.
V našempřípaděsejedná o 94 hrobovýchmístobčanů
I.Irobcůa Rohatců47 % z celkového
počtuplonajatýchfuobůna stalémhibitově a na novémbřbitově dle vlastnickýchpodílů3/5
obecHrobce. Ploto z celkovýchnákladů243 406'-Kčmínuspříjmy z pronájmů
broboqých
míst 3580'' Kčvycházi na obecHlobce 124600,- Kč.

obcepňspívalinaprovoz.V 60.týchletech,kdy došlo
okolohibitovaa zakládající
k nási]rrému
slučovríní
obcízůstalobřemenoúddby na Libotenicích aždo současnosti.
trá\T a hrabánílistí za pomoci VPP
l v nynějškuse obec Libotenice staráo sečení
Nawhuji bod schválit s podmínkou,žeplatbaproběhrreažpo schválenídalšírozpočtové
v příloze'
změny,kde budou t1'tovýdaje schváleny.Podlobný yýpis vyúčtovríní
Kdoje pro schválenítohotobodu9
Hlasování:Pro 5, přoti 0, zdřželse 0.
Usnesení;schváleno'
6) Diskuze
PaníĎurišová
Dne l7'5.2018jsmev zastupitelst\'u
odsouhlasilinájemnísnlouvu na kanalizaciv Rohatcích'
PředložeÍyítnbylo:nájemnísmlouvaa zápiso předánía převzetístavbySVS/TP/2064/18;
ěj
SK./MK 1839
jsem zjistila,žekanalizacenenív majetkuobce.Samozřejmě,
kdyby nás pan místosta25.5.2017
jsem
pro nájemnísmlour.unehlarostaneuvedlv omyl a uvedl. žekanalizacenám nepatří,NIKDY
sovala.
Bc. KiíŽePetra,místostarostku
Na tutoskutečnostjsem
upozomila30.5.2018panamístostarostu
vonostriítskouHanu a zastupit€lku Ing. KiížovouLucii. Mluvili jsme o tom, ženejlepšířešeníby
bylo vstoupitdojednrínís majitelemkanalizacea domluvit se na nájmu nebo prcdeji výšeuvedené
zastupitelstva
ze dne 17'5.2018.
kanalizace.Hlarrněrevokovatodsouhlasení
Do dnešního
dne2.8.2018k revokacinedošlo.
Upozorňujina to, ženájernnísmlouvas sčvK, a's'
je neplatná,plotoŽeobecnemáoprávnění
hospodďits cizímmajetkem.
ze dne 17'5.2018.
DopoÍuěuji
zastupitelstwhlasovato revokacirozhodnutí
Petr Kříž
jednáse nouzovýstav'kteÚ se řešis Illfinexem.v roce2012bývalýstarostaobjednala nechal
kanalizacivybudova1
s tim žeobecměladílozaplatit'Bohuželdevelope$káspolečnost
IÍfineX
nesplnilasvézávazkytím,žese pozemkyneprodalya obci nebyliuhrazenypřipojovacípoplatkyze
kteÚch obecměIavýstavbuhradit.
v současnosti
fi1maInfinex nal.rhujerealizovat odprodejkanaiizace Pod skalou obcía s tím
souvisínejprvepronájem,pak lze dílo SVS prodal' a současněs In|rnexempodepsatdohoduo
narowání.Tato dohodavšakobsahujestále stejnépodmínkyjako jsme je v zastupitelstw již
projednávali'(obecufuadí2 mil. Kč. do dvou měsícůcož je pro nás nepřijatelrré,
plotoŽeprodej
kanalizaceSVS a.s.se může
táhrroudelšídobua s vylo\'Ťláním
2 mil'jiŽjednou zasfupitelstvo
r,aslovilonesouhlas.A takénám t}topenízebudouchybětv lozpočtu'
V případěvypovězenísmlouvymezi obcía SVS a.s.může
SVS a.s.vypovědětsmlour'yobčanům'
jiŽ
jim
jít
pod
kteřív lokalitě
skalou bydlía nemusí
vodaa mohoubýt odpojeniod kanalizace.
Z celévěci mám pocit, žesi developeňberouobčany,kteqýmplodali pozemky za rukojmí.Návrh
dohodymrímodjednateleInfinexuv emailu'
ýše jmenované

J$lr,on/

PaníĎurišová
qÍtlakukanalizace Rohatce.
K prodloLržení
Nesouhlasíms položenimčástikaIralizacepři budováníchodníkuv lLobcích. ZdůvodněníPůvodněbylo domluveno,žeproběhneakce opravachodníkůa kompletníhoprodloužení1ýtlaku
kanalizaceRohatce současně.K plodlouženíýlaku kanalizacev letošnímroce nedojde.Podle mne
by měla dokončitrýlakjedna finrra, aby v případěkolaudace např. tlakovézkouškynebo závad a
oprav po dokončení,
tato firma ručilaza celéď1o'
budujekanalizaci.I vjiných obl v jiných obcíchjednaťrrmabudujechodníkya drúá následor'rrě
cíchby mohli uspořitza výkop 300 tis. Kč,ale nikdy nepřistoupilik tomu,aby začáteka koneckanalizace vybudovalaj edna firma a sťed ťrrmadruhá' Asi chcememítsvětovéprvenství'Až bude
mítdíloproblémy,tak ziáÍukuneponesenikdo nebo budou svalovatchybujeden na druhého,nakonec to můžestát víc peněz a v obci nefunkčnikanalizaci.
Petr KřE
cca 400 tis. Upřednostnění
opravychodníku
PoloŽením
{itlaku pod opravovanýchodníkse ušetří
právěv ulici Hlavníod Libotenicjsmeodsouhlasiliv loňskémŤoceajá od tédobypracujim tom,
polyethylenové
aby
aby se to povedlo.Položení
hadicenenínijaksložitátechnologickázáležitost,
se nemoblapoloŽit na etapy'
PaníĎurišová
Dále se chci vládňt k Biodiveřsitě2018.ohlednětétodotacea méhohlasoviiníse rozpoutalavelká
ptá dostlidí,chci k tomuuvést:
diskuze'P(otožese mi na tutoskutečnost
jsem se zdrželahlasování,
plotožepůvodně
bylo dohodnuto,
žesi zastupitelstvo
\YDne 17.5.2018
beremezi 10 neinvestičnímiakcemi dvě Íebotři a ty pak po rozpočtovýchzměnách bude realizovat. Pan místostalostabez výšeuvedenéhovýběřu zastupitelůpožádalo dotaci na Biodiversifu. To
ale nebylo blar'rrímdůvodemméhohlasovríní.
Důvodemméhozdťžení
se při hlasovríní
bylo, žev
a ani nebylaprovedenarozpočtová
změna'ale h]a\a]ě,
rozpočfu
obcenebylos toutoakcípočítáno
žemi bylo řečeío,žez penězna Biodiversitubudečástečně
financovánoi fotbalové
hřištěv Rohat.
cích'Po dohoděs parremmístostarostou,
který slíbil, žefinančníprostředky budoupoužityjenna
projektBiodivercita,jsem 30.5.20i8 plo totohlasovala.S projektemBiodiversitasouhlasím,
alene.
ploti, ale
soul]lasím,
aby z tohotoprojeltubylo financovánocokolivjiného'Plotojsem nehlasovala
jenjsem se zdrželahlasovríní'Budu ráda, kdyžbude všev okolí RohatcůupÉveno'ale truám na
tom,žepenízena Biodiversitubudoupoužitypouzena tutoakci' Neb)'tkampaně'kteráse iozjela
kolemméhozdržení
nemuselajsemseptát:jde skutečně
se při hlasoviíní
o plojektBiodivelsita
neboo něcojiného?
prostředků
Petr Kříž ' tak nám prosímsdělte,kdo použití
na fotbalové
hřištěmluvil.
PaníĎuřišová - panMatouch.
Pan Matouch to neníplavda.
PaníHlavsová - chci se zeptatjakto \Tpadás dokončením
cl,todníků
v Rohatcíchu MŠ
Petr Kříž v Rohatcíchjetéměřhotovojendoladídrobnostipro předriní,
udusajídlažbu,nechají
přechodů
nakeslit přechodypro chodce,osadía zapojíosvětlení
atd'..

(to?tr41
/í.

7)záýéÍ.
Zasedr1ní
bylo úončenov 18:40 hodin. Zasedáníse zučasbrili3 občané.
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Místostaxosta:
Hana vonosbiánskí
Razítkoobce:

V llrobcíchdne 8. 8. 20l8
l1 83 Hmbc€ 14
Ic:00 2ó3 6ó4

Seznampříloh:rozpočtová
dodatekkupnísmlouly s SVS
dopis předsedy sK Hrobce
vyúčtování
za pÍovozhřbitova
Přílohyj sou k nahlédnutí
na oÚ v Hrobcích.
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