
Obec Hrobce
zas1upitelstvo obce HÍobce

záDis z usnesení
39. veřeiného zasedání ZastuDitelstva obce Hřobce.

Konaného dne 2. 8' 2018' od 18. hodin v klubovně bařáčnfuů v Rohatcích

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu' zapisovatele'

Zasedání zastupitelstva obce Hrobce bylo 7aháj eno v 18:05 hodin místostarcstou obce Bc. Petrcm
KřlŽem |dále jen předsedajici)
Ilformace podle ! 93 odst. l zákoi1a o obcích by1a na uřední desce obecního úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 drri' a to od 26. 7 .2078 do 2' 8' 2018' Současně byla
informace zveřeiněna v elektonické podobě na weboqÍch stránkách obce.
Předsedaj ící z prezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva fuříloha č. 1) kons1atoval, že je
piítomno 5 z 9 zastupitelů'(Alena Dwišová, Ing' Lucie Křížová, Hana Vonostriánská' Bc. Petr Kříž'
Pavel Matouch) takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit jako ověiovatele zápisu paní Ing' Lucii Křížovou'
Hanu Vonostránskou a Zapisovatelem předsedajícího Bc' Petra Kiíže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce lfuobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii Křížovou
a Hanu vonostránskou. Zapisovatelem Bc. Petra Kiíže.
Má někdo piiponrínku nebo jiný návrh'
Kdoje pro schválení tohoto bodu?
Hlasování| Pro 5, přoti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schYáleno'

Schválení programu.

Proeram 39. zasedání (39/2018}

1) Rozpočtovázměna3 /2018
2) Budoucnost působení sK Hřobce
3) Dar SDH Hrobce a podpora tenisového turnaje mladých v Hrobcích.
4) Dodatek smlourT s SVS a,s. lokalita Pod Bulfem

Doplňující body programu
Projednání a scbváleni spoluúčasti na pťovozu hřbitova v Libotenicích
Diskuze.
Závěr.

Má někdo připomíntu nebo jitý návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedání?
Hlasoyáníi Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnes€ní: schváleno.
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1) Projednání a schválení rozpočtové změny č' 3/2018
Navll]ovatel: místostarosta obce.
Ro1poč(o\ á ln.Čna jc pťilohou u.ne.eni.
Má někdo připomínku nebojiný návrh?
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Kdo je prc schvrílení tohoto bodu?
Hlasování| Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

2) Infoťmace o budoucím působení sK Ilrobce
NavÍhovatel: místostarosta obce.
Jelikož se začala šířit informace o konci fotbalu v ř{robcích osloviljsem počátkem
minulého měsíce vedení SK Hlobce s dotazem na budoucí fungování
fotbalového mužstva SK lTrobce. (lopis v příloze)
Před dnešním zasedríním jsem obdrŽel dopis od vedení SK Hrobce v kopii byli všicbni
zastupitelé takže předpokláďím' žejste si odpověď pana Doležila prostudovali. Dopis od
vedení SK v příloze. Já děkuji panu DoleŽilovi za oficiální odpověď a kjednotlivým bodům
bych se rád lyjádřil'

Jak pan předs€da uvádí věnují se fotbďu v Hrobcích dva lidé a přístup divizních hráčů k tÍénoviání
obec nevyřeší.

Požadavek za l1,'ričtoviání se netýkal fotbalového mužstva SK Hrobce' které má samozřejmě veškeré
užíviíní sportovního alerílu zdarma' Týkalo se spotřeby energii v fotbalových šatnách za dvě sezony
provozu UMT ( 2016 2017 a2011 2018)jedná celkem o 145 zápasů na UMTx 2 fotbalová
mužstva. Zápasy na UMT se hrají zejména v lednu a únoru' Uživatelé fotbalor"ých šaten vŽdy po
zápase nechávají oteviená okna a zapnuté naplno elektrické přímotopy'
K výčtovriní za poúíváni šaten ještě přičítám energii s odpočtových hoďn na osvětlení UMT'
Po diskuzi s panem Doležilem o energetické náročnosti ěerpadla na zalévání jsem mu tedy vyšel
vstříc a Íapočíta]jsem za plonájmy šaten 300 Kč zajeden zápas. A jen na okaj podoýkám, že po
spuštěÍí provozu UMTjsme zaznamenali 100 % nárust spotřeby e]. Enelgie ve sportovním areálu.
UIčitě to nebude způsobeno miadými hasiči, kteří se zde schází jedenkÍát týdně.
Z toho plyne, že po sK llrobce obec vyžaduje pouze nábradu energii 44 873,- Kč za pronajímání
šaten 290 ti platícím fotbaloqým družst!.Itn.

Investici 10 mil. do spoltovíího areálu za 15 let bez podpoly 4 zastupitelstev nemůže pa.Il Doleži]
dávat za vinu současnému vedení obce' I když v této sumě je započítaná investice za UMT, které je
v majetku SK Hrobce.

Mnou uváděný dal sK 60 tis. Kč v dopisu byl omyl skutečná výše navrhovaného daxu byla 25 tis'

ZÍoýna na tzý. ýěž Íná|ne na obci fakturu. Požádám pana Doležila o předloŽeni jeho faktury protože
by jsme tedy na hřišti museli mít věže dvě. Na osvětlení tavnatého hiiště máme na obci také
ultazenou fakturu' Takjedině' že tyto položky hradilo SK podruhé.

ornice pod multifunkčním hřištěm byla dle schváleného rekultivačního plfuu skr}'ta a připravena
k odvozu na odborem ŽP v Roudnici nad Labem schválené depo' Bohužel n.ám tato byla odcizena.
Pokusím se zjistit kým. v opačném případě budu tuto skutečnost konzultovat na odboru ŽP
r  Roudn ic i  nJ .

KdyŽ obec umožňuje sK plonajímat šatny při provozu UMT tak se přeci v lednu a v únoru pouze
netemperuje' ale noÍmálně výápí tak si myslím, že zatepleni a změna z&oj e je na místě.

od žákovského věku do 32 let jsem aktivně fotbal hrríl a vím o zkušeÍostech fotbalových klubu,
kde vedení klubu vzali do rukou fotbalový bossové s ambicemi na wcholové soutěŽe, že totoje do
doby dokttt fotbalové bossy baví platit, kupovat hÍáče a vysoké popl
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kdo slyšel o klubechjako Vrbice' Býčkovice, Pokatice, Třebenice, Travěice a dokonce i Roudnice
nad Labem mi dájistě zaptaldll, že vždy po odchodu sponzora s přehnanými ambicemi nezbyde
v obci žádné z&avé jádro' které by dríl drželo tadici fotbalu.
Z toho plyne můj výrok z roku 2007 o kachnách, kdy sK začalo nakupovat hlliěe pro vyšší soutěže
a pochopitehě dďi košem místním klukům, kteří byli u znoluzaložení fotbalu v Hrobcích v roce
2003.

UsnesenÍ: zasÍupite|stvo bere na vědomi.

3) Projednání a schYálení dodatku kupní smlouvy s svs a.s.
Navíhovatel: Petr Kříž
Jedná se uhazení zbylé částky z plodeje infrastruktury v ulici Pod Bulfem z roku 2007'
Na základě schváleného dodatku SVS a.s. doplatí obci tTrobce 281 250 Kč.
Původní smlouva a dnes schvalovaný dodatek jsou v přiloze.
Kdoje pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Dar sDH Hrobce a podpořa tenisového turnaje mladých v Hrobcích.
Navrhovatel: PetI Kiíž
Naši mladí hasiči se v minulém měsíci áčastnili mistroství republiky v požárním spomr
v Plzni, kde obsadili kásné 13 místo. výpral'y se zúčastnilo 10dětía3dospělíktomusi
ještě hasiči vezli lybavení. Z tohoto důvodu navrhuji SDH Hrobce posk}1nou dal 2 000, -

Dálejak víme v Rohatcích v opravené tělocvičně funguje škola minitenisu pod vedením
pana Michala Schil lera a ri lomali maLadoii se l l.8.2018 od 9 h utkaji na tumaji
v IŤobcích na multifunkčním hřišti. Tumaje se zúčastní cca 10 tětí. (hráčů) Navrhuji
tuto akci finančně zastřešit a pfoplatit účtenky za odměny, medaile, pití atd'.. do \'}Še
2000'- Kč'
Kdoje plo schváIení tohoto bodu?
II|asoYání: Přo 5' proti 0' zdřžel se 0.
Usnesení: schvá|eno.

DopIňující bod
Projednání a schválení spoluúčasti na provozu hřtlitova v Libotenicích
Na\,Ťhovatel: Petr Kiíž
v březnu tohoto roku j sem obdržel od obce Libotenice q'účtování provozu hibitova za rok
2017. Ve q,tičtování jsou některé položky nasbomaŽdéné za nékolik let nazpét a nakoupené
na několik let dopředu. Jedná se zejména o odvoz komunálního odpadu nashrcmlážděného za
5 lel. zpracor ált stavebni a dolačni dokumentace k opravé 7di Lteri nyni probrha.
dendrologický pruzkum přestfulých stromů, nová vitrína s pokyny k provozu hřbitova,
odvoz BRKo, atd. ' ' ' podrobnosti o položkách ve vyúčtování.
V našem případě sejedná o 94 hrobových míst občanů I.Irobců a Rohatců 47 % z celkového
počtu plonaj atých fuobů na stalém hibitově a na novém břbitově dle vlastnických podílů 3/5
obec Hrobce. Ploto z celkových nákladů 243 406'- Kč mínus příjmy z pronájmů broboqých
míst 3580'' Kč vycházi na obec Hlobce 124 600, - Kč.
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okolo hibitova a zakládající obce pňspívali naprovoz. V 60. tých letech, kdy došlo
k nási]rrému slučovríní obcí zůstalo břemeno úddby na Libotenicích až do současnosti.
l v nynějšku se obec Libotenice stará o sečení trá\T a hrabání listí za pomoci VPP
Nawhuji bod schválit s podmínkou, že platba proběhrre až po schválení další rozpočtové
změny, kde budou t1'to výdaje schváleny. Podlobný yýpis vyúčtovríní v příloze'
Kdoje pro schválení tohoto bodu9
Hlasování: Pro 5, přoti 0, zdřžel se 0.
Usnesení; schváleno'

6) Diskuze

Paní Ďurišová
Dne l7'5.2018jsme v zastupitelst\'u odsouhlasili nájemní snlouvu na kanalizaci v Rohatcích'

PředložeÍy ítn bylo: nájemní smlouva a zápis o předání a převzetí stavby SVS/TP/2064/18; ěj
SK./MK 1839

25.5.2017 jsem zjistila, že kanalizace není v majetku obce. Samozřejmě, kdyby nás pan místosta-
rosta neuvedl v omyl a uvedl. že kanalizace nám nepatří, NIKDY jsem pro nájemní smlour.u nehla-
sovala.

Na tuto skutečnostjsem upozomila 30.5.2018 pana místostarostu Bc. KiíŽe Petra, místostarostku
vonostriítskou Hanu a zastupit€lku Ing. Kiížovou Lucii. Mluvili jsme o tom, že nejlepší řešení by
bylo vstoupit dojednríní s majitelem kanalizace a domluvit se na nájmu nebo prcdeji výše uvedené
kanalizace. Hlarrně revokovat odsouhlasení zastupitelstva ze dne 17'5.2018.

Do dnešního dne 2.8.2018 k revokaci nedošlo. Upozorňuji na to, že nájernní smlouva s sčvK, a's'
je neplatná, plotoŽe obec nemá oprávnění hospodďit s cizím majetkem.

DopoÍuěuji zastupitelstw hlasovat o revokaci rozhodnutí ze dne 17'5.2018.

Petr Kříž
jedná se nouzový stav' kteÚ se řeši s Illfinexem. v roce 2012 bývalý starosta objednal a nechal
kanalizaci vybudova1 s tim že obec měla dílo zaplatit' Bohužel develope$ká společnost IÍfineX
nesplnila své závazky tím, že se pozemky neprodaly a obci nebyli uhrazeny připojovací poplatky ze
kteÚch obec měIa výstavbu hradit.
v současnosti fi1ma Infinex nal.rhuje realizovat odprodej kanaiizace Pod skalou obcí a s tím
souvisí nejprve pronájem, pak lze dílo SVS prodal' a současně s In|rnexem podepsat dohodu o
narowání. Tato dohoda však obsahuje stále stejné podmínky jako jsme je v zastupitelstw již
projednávali' (obec ufuadí 2 mil. Kč. do dvou měsíců což je pro nás nepřijatelrré, plotoŽe prodej
kanalizace SVS a.s. se může táhrrou delší dobu a s vylo\'Ťláním 2 mil'jiŽjednou zasfupitelstvo
r,aslovilo nesouhlas. A také nám t}to peníze budou chybět v lozpočtu'
V případě vypovězení smlouvy mezi obcí a SVS a.s. může SVS a.s. vypovědět smlour'y občanům'
kteří v lokalitě pod skalou jiŽ bydlí a nemusí jim jít voda a mohou být odpojeni od kanalizace.
Z celé věci mám pocit, že si developeň berou občany, kteqým plodali pozemky za rukojmí. Návrh
ýše jmenované dohody mrím odjednatele Infinexu v emailu'
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Paní Ďurišová
K prodloLržení qÍtlaku kanalizace Rohatce.
Nesouhlasím s položenim části kaIralizace při budování chodníku v lLobcích. Zdůvodnění -
Původně bylo domluveno, že proběhne akce oprava chodníků a kompletního prodloužení 1ýtlaku
kanalizace Rohatce současně. K plodloužení ýlaku kanalizace v letošním roce nedojde. Podle mne
by měla dokončit rýlakjedna finrra, aby v případě kolaudace např. tlakové zkoušky nebo závad a
oprav po dokončení, tato firma ručila za celé ď1o'

l v jiných obcích jedna ťrrma buduje chodníky a drúá následor'rrě buduje kanalizaci. I vjiných ob-
cích by mohli uspořit za výkop 300 tis. Kč, ale nikdy nepřistoupili k tomu, aby začátek a konec ka-
nalizace vybudovala j edna firma a sťed ťrrma druhá' Asi chceme mít světové prvenství' Až bude
mít dílo problémy, tak ziáÍuku neponese nikdo nebo budou svalovat chybujeden na druhého, nako-
nec to může stát víc peněz a v obci nefunkčni kanalizaci.

Petr KřE
PoloŽením {itlaku pod opravovaný chodník se ušetří cca 400 tis. Upřednostnění opravy chodníku
právě v ulici Hlavní od Libotenicjsme odsouhlasili v loňském Ťoce ajá od té doby pracuji m tom,
aby se to povedlo. Položení polyethylenové hadice není nijak složitá technologická záležitost, aby
se nemobla poloŽit na etapy'

Paní Ďurišová
Dále se chci vládňt k Biodiveřsitě 2018. ohledně této dotace a mého hlasoviiní se rozpoutala velká
diskuze' P(otože se mi na tuto skutečnost ptá dost lidí, chci k tomu uvést:

Dne 17.5.2018 jsem se zdržela hlasování, plotože původně bylo dohodnuto, že si zastupitelstvo \Y-
bere mezi 10 neinvestičními akcemi dvě Íebo tři a ty pak po rozpočtových změnách bude realizo-
vat. Pan místostalosta bez výše uvedeného výběřu zastupitelů požádal o dotaci na Biodiversifu. To
ale nebylo blar'rrím důvodem mého hlasovríní. Důvodem mého zdťžení se při hlasovríní bylo, že v
rozpočfu obce nebylo s touto akcí počítáno a ani nebyla provedena rozpočtová změna' ale h]a\a]ě,
že mi bylo řečeío, že z peněz na Biodiversitu bude částečně financováno i fotbalové hřiště v Rohat.
cích' Po dohodě s parrem místostarostou, který slíbil, že finanční prostředky budou použityjen na
projekt Biodivercita, jsem 30.5.20i 8 plo toto hlasovala. S projektem Biodiversita souhlasím, ale ne.
soul]lasím, aby z tohoto projeltu bylo financováno cokolivjiného' Ploto jsem nehlasovala ploti, ale
jenjsem se zdržela hlasovríní' Budu ráda, když bude vše v okolí Rohatců upÉveno' ale truám na
tom, že peníze na Biodiversitu budou použity pouze na tuto akci' Neb)'t kampaně' která se iozjela
kolem mého zdržení se při hlasoviíní nemuselajsem se ptát: jde skutečně o plojekt Biodivelsita
nebo o něco jiného?

Petr Kříž ' tak nám prosím sdělte, kdo použití prostředků na fotbalové hřiště mluvil.

Paní Ďuřišová - pan Matouch.

Pan Matouch to není plavda.

Paní Hlavsová - chci se zeptatjak to \Tpadá s dokončením cl,todníků v Rohatcích u MŠ

Petr Kříž v Rohatcíchje téměř hotovojen doladí drobnosti pro předriní, udusají dlažbu, nechají
nakeslit přechody pro chodce, osadí a zapojí osvětlení přechodů atd'..
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7) záýéÍ.

Zasedr1ní bylo úončeno v 18:40 hodin. Zasedání se zučasbrili 3 občané.

Zápis by| :  8  .  8 .  2018
? tz I 0J,?

, P ? /11,4F
" dne .)1.:..).1...............

L
Místostaxosta: Hana vonosbiánskí

V llrobcích dne 8. 8. 20l8Razítko obce:

Seznam příloh: rozpočtová
dodatek kupní smlouly s SVS
dopis předsedy sK Hrobce
vyúčtování za pÍovoz hřbitova

Přílohy j sou k nahlédnutí na oÚ v Hrobcích.

U| ut" štna DMť ,/1 B 2,ota
SllJy uro DI'te: 11 S z,/8

l1 83 Hmbc€ 14
Ic:00 2ó3 6ó4


