
 
USNESENÍ 

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 17. května 2012 
      
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1. deleguje dle §84 odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000 Sb.  na Valné hromady 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., konané po dobu volebního období 2010-
2014, starostu Ing. Luboše Matka nar. 10.12.1965. 

2. bere na vědomí písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Cyklostezka Libotenice 
- Hrobce“ zpracovaný organizátorem Výběrového řízení Obecně prospěšnou 
společností Klastr AQUARIUS o.p.s. 

3. schvaluje celkové pořadí nabídek veřejné zakázky“ „Cyklostezka Libotenice - 
Hrobce“: 1. CHLÁDEK A TINTĚRA a.s. 4 954 174,- Kč, 2. STAVBY KÜHN 
s.r.o. 4 998 777,- Kč, 3. EKOSTAVBY LOUNY s.r.o. 5 186 791,- Kč. 

4. schvaluje rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Cyklostezka Libotenice - 
Hrobce“ uchazeči  CHLÁDEK & TINTĚRA a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 
Litoměřice, IČ: 627 43 881 s nabídkovou cenou 4 954 174,- Kč bez DPH 

5. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Cyklostezka Libotenice - Hrobce“ 
se společností CHLÁDEK & TINTĚRA a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 
Litoměřice 

6. pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby 
„Cyklostezka Libotenice - Hrobce“ se společností CHLÁDEK & TINTĚRA a.s., 
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice. 

7. schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Hrobce a panem Josefem Klementem na 
pozemky 604/24 a 604/25 v k.ú. Hrobce a pověřuje starostu Matka podpisem této 
smlouvy. 

8. schvaluje ukončení předkupních práv na všech stavebních parcelách v ulici Pod 
Bulfem a pověřuje starostu Matka podepsáním k tomu potřebných smluv a listin, 
včetně žádosti o výmaz předkupních práv z Katastru nemovitostí. 

9. schvaluje Rozpočtové změny 2/2012 
10. schvaluje Dohodu o financování povinné školní docházky dětí, které nemají 

trvalé bydliště v Roudnici nad Labem a o příspěvku na úhradu neinvestičních 
nákladů provozu základních škol ve městě Roudnice nad Labem a pověřuje 
starostu obce Matka jejím podpisem. 

11. bere na vědomí „Zprávu o výsledku hospodaření obce Hrobce za rok 2011, 
kterou vyhotovil odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

12. schvaluje směrnici o inventarizaci majetku obce Hrobce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Luboš Matek   
 starosta obce    
             


