USNESENI

z 12.YeřeinéhozasedánízastuDitelstvaobc€ Hrobce konanéhodne 7. Drosince2011
Zastupit€ l stvo obcepo projednání:
1. schya|uje protokol o jednáni výběrové komise i výsledek výběrovóho řízeni na
akci,,Sp|aškovákanalizaceRohatce.'a scbvalujeuzavřeni smloury o dí|ona tuto
akci se spo|eěnostíEIIRoVIÁ CS a.s., IC 452 74 924 se síd|emNárodni í0, u3 19
Přaha 1 a to za cenu |9 927 571.'01 Ké bez DPH. zastupitelstvo,obce pověřuje
stařostu obce Ing. Matka podpisem smlouly o dílo s tímto lybraným
stavbyi
dodavatelempředměttré
,,
schva\e rozpočtovézměry č.6D0Ili
3. schva|ujerozpočetobce Hrobce pro rok 2012;
4. Zastupitelstvo obce Hrobce po projednání schvaluje DoHoDU o úhradě
neinvestičnich nák|adů provozu zák|adní školy Libotenice za děti' které mají
trvalé bydlištěv ottci llrobce a Rohatce pro rok 2011 s úhradouve výši 7400
Kč/rovžáka pověřuje starostuobcepodpjsemtétodohody; Štanov€ní yýše úhrady neinvestičníchnákladů za žá|.7 vMS Rohatce pro rok
2011ve výši7000KďroVžák;
6, schvaluje DoHoDU o úhradě neinvestičníchnák|adů provozu Mateřské ško|y
Rohatce za děti' které mají trvalé bydliště v obci Libotenice pro rok 2011
s úhřadou ve výši 7000 KčlroUžák s obci Libotenice a pověřuje starosfu obce
Ing. Matka podpisempředmětnédohody;
schvalujezměnu Ynitřní organizačnísměrnice úěetníjednollry obce l{robce dle
předlož€ n éhomatriálu Šplatnostíod 1.l.2012;
8. souhlasís v}placenímodměny ředilelce MŠ Rohatce ve Yýši10 000 Kě. odměna
bude rYplacena z€ mzdot'ých přostředků MŠ Rohatc€ . ZasÚupitelstvo obce
souhlasÍs uzayřenímMs Rohatcepo dobu vánočníchpřázdnin' t€ d y od 23.12.do

30,r2,2011;

9. souh|asís pňjetím záruky a zástara pozemkůparc.č.104/10o výměře 8181m2'
parc.č.104/11o výměře 4382n2 a parc.č.589/2o výměře 2925 a to Ye prospěch
zhotovite|e stavby ',IS v loka|itě Pod sk'lou Rohatc€.. tedy spo|eěnosti
TRENAMEDA INVEST' s.r.o' 24838446nebo jejímu subdodavate|ispo|ečnosti
ELRovtA CS, a.s., se sídlemv Praze l, |\árodíí |38/10,PsČ l|3 t9' |Č
45274924 maximá|ně do r.ýšelYsout&ené ceny stavby' tedy 19 015 455 Kč a
poYěřuje starostu obce Ing. Malka podpis€m předmětných smluv;
10.souhlasí s uzavřením solouty o uzaYření budoucí smloury o zřízení věcného
břemenečísloIv-12-4010508/P001
s ČEZ Distribuce,a' s. se síd|emDěčín,Děčín
IV-Podmokly, Tep|ická 874/8'Psč 405 02,Ičl24129035 apověřuje starostuobce
podpisemtétosmloulT;
11.rozhoduje,žeúěetníjednotka obec Hrobce bude od€ p isovat dlouhodobýhmotný
majetek roÝ'noměrně a \.ýšiodpisůstanowje dle výšedaňových odpisů' určených
zákonemodanizpříjmu;
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