
USNESENÍ 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 31. ledna 2011 

 
     Zastupitelstvo obce po projednání: 

1. Souhlasí s uzavřením smlouvy č.61011/1999/025 o zřízení věcného břemene s ČD a.s. a RWE 
GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu Matka jejím podpisem; 

2. Revokuje své usnesení z 14.2.2008 a rozhodlo nepořídit změnu Územního plánu podle návrhu 
Jany Vesecké ze dne 29.11.2007. ZO zároveň bere žádost paní Jany Vesecké na změnu 
Územního plánu (změna využití u části pozemku 302/20 v k.ú. Rohatce) jako známý 
záměr, který bude projednán v rámci přípravy nového Územního plánu Hrobce; 

3. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrobce pro rok 2011 s SK Hrobce a 
pověřuje starostu Ing. Matka jejím podpisem; 

4. Schvaluje Smlouvu o dílo č.2011/02 s Ekonomickým a právním poradenstvím, s.r.o. na 
zpracování a kompletaci žádosti projektu Kanalizace Rohatce na MZe ČR a pověřuje 
starostu Matka jejím podpisem; 

5. Schvaluje Smlouvu o dílo s Ekonomickým a právním poradenstvím, s.r.o. na zpracování 
a kompletaci žádosti projektů „Dětské hřiště Hrobce obec Rohatce“ a „Víceúčelové 
hřiště Rohatce“ a pověřuje starostu Matka jejich podpisem; 

6. Souhlasí s připravovanou směnou části pozemku p.č. 417 a 418/24 za stavbu bez č.p. na 
pozemku p.č.106 a část pozemku 587/1 vše v k.ú. Rohatce a vyhlašuje záměr této 
směny. ZO ukládá starostovi obce vypracovat geometrické plány nutné pro realizaci 
této směny; 

7. Vyzývá občany a majitelé nemovitostí v katastrech obcí Hrobce a Rohatce, aby 
doručili na Obecní úřad v Hrobcích své známé záměry, které mají v souvislosti 
s Územním plánem, či své návrhy a připomínky na zpracování zadání nového 
Územního plánu. Lhůta pro předložení těchto záměrů je stanovena do 28. února 2011. 
Návrhy se podávají písemně a to volnou formou např.: „já Josef Novák, vlastník p.č. 
3256/897 v k.ú. Rohatce, žádám, aby tento pozemek byl v novém územním plánu 
 veden jako plochy bydlení v rodinných domech“. K žádosti je třeba doložit kopii LV 
případně i mapku u PK stavů; 

8. Vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 603/51 v k.ú.Hrobce. Prodej bude uskutečněn 
formou výběrového řízení s jediným kritériem a to výše kupní ceny. Své nabídky 
zájemci o koupi doručí na Obecní úřad v Hrobcích, Hrobce 14 v zalepené obálce 
s nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 603/51“. Nabídky 
musí být doručeny nejpozději do 28.2.2011 do 15 hod. ZO stanovuje členy výběrové 
komise na prodej tohoto pozemku ve složení: Červenková, Fišerová, Matek; 

9. Schvaluje rozpočtové změny 1/2011; 
10. Schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

SoSB č.j.:59962/2005/025 s ČD a.s. a schvaluje uzavřeni nové smlouvy s SŽDC, s.o. 
o zřízení věcného břemena spojeného se stavbou „Technická vybavenost pro 35 RD 
Hrobce“ a pověřuje starostu obce Ing. Matka podpisem obou dokumentů; 

11. Schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond České republiky o vydání pozemku p.č.: 
609/8 v k.ú. Hrobce a pověřuje starostu obce Ing. Matka podpisem této žádosti. 
 

 
 

 
 
Ing. Luboš Matek      

 starosta obce                 


