
USNESENÍ 
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 25. října 2012 

     Zastupitelstvo obce po projednání: 
1. Zastupitelstvo obce Hrobce po projednání schvaluje DOHODU s Obcí Libotenice o 

úhradě neinvestičních nákladů provozu Základní školy Libotenice za děti, které mají 
trvalé bydliště v obci Hrobce a Rohatce pro rok 2012 s úhradou ve výši 6600 Kč/rok/žák 
a pověřuje starostu obce podpisem této dohody. 

2. schvaluje DOHODU o úhradě neinvestičních nákladů provozu Mateřské školy Rohatce 
za děti, které mají trvalé bydliště v obci Libotenice  pro rok 2012 s úhradou ve výši 6600 
Kč/rok/žák s Obcí Libotenice a pověřuje starostu obce podpisem předmětné dohody. 
Zastupitelstvo obce Hrobce po projednání schvaluje DOHODU o úhradě neinvestičních 
nákladů provozu Mateřské školy Rohatce za děti, které mají trvalé bydliště v obci 
Židovice pro rok 2012 s úhradou ve výši 6600 Kč/rok/žák s Obcí Židovice a pověřuje 
starostu obce podpisem předmětné dohody. 

3. schvaluje Smlouvu o půjčce od společnosti Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Litoměřice, 
Nerudova 16, IČ 62743881 ve výši 3 500 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
předmětné smlouvy o půjčce a zapracování této půjčky do rozpočtu obce. 

4. schvaluje Rozpočtové změny 5/2012 
5. schvaluje uzavření Smlouvy o koupi pozemku p.č. 609/16 o výměře 144 m2 orná půda s 

paní Mgr. Čejkovou Tegerovou Jaroslavou a Tegerovou Marcelou. Tento pozemek 
vznikl rozdělením pozemku 609/6 o výměře 5669 m2, orná půda zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.56, 
pro obec a katastrální území Hrobce podle geometrického plánu Ing. Milana Krejného 
číslo GP 285-293/2012, kupní cenou bylo stanoveno zbudování hraniční zdi a plotu na 
hranici pozemků 687 a 450/3 v k.ú. Hrobce a pověřuje starostu obce podpisem 
předmětné smlouvy. 

6. Zastupitelstvo obce Hrobce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o koupi pozemku 
p.č. 580/3 o výměře 40 m2 ostatní plocha s Pozemkovým fondem ČR v k.ú. Hrobce za 
cenu 2100 Kč + náklady na převod pozemku a pověřuje starostu obce podpisem 
předmětné smlouvy. 

7. nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 546 v k.ú. Rohatce o výměře 6211 m2. Zastupitelstvo 
souhlasí s případným pronájmem tohoto pozemku a pověřuje starostu jednáním o 
pronájmu. 

8. prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2012 ve výši 500 Kč pro paní 
Hanu Hlaváčovou. 

9. schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č.3/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Touto vyhláškou se také ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 ze 
dne 12.4.2011 se stejnou problematikou. 

10. schvaluje odměnu Vladimíru Melicharovi za celoroční práci ve prospěch obce a to 
poukázku na nákup zboží v hodnotě 2000 Kč v OBI. 

11. Zastupitelstvo obce Hrobce po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o koupi 
pozemku p.č. 671/12 o výměře 1449 m2 ostatní plocha s Českými drahami státní podnik 
v k.ú. Hrobce za cenu 85 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem předmětné kupní 
smlouvy. 

12. souhlasí s bezplatným použitím znaku v sběratelské kolekce „Erby měst a obcí České 
republiky“ a pověřuje starostu obce podpisem předmětného souhlasu. 

 
 
 
 

Ing. Luboš Matek   
 starosta obce    
             


