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USNESENÍ
z 41. veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 19. června 2014
Zastupitelstvo obce p.o projednání: i

1. schvaluje Závěrečný účet obce Hrobce za rok20|3 bez výhrad;
2. schvaluje Rozpočtové změny 3/20|4i
3. schvaluje rrydání Obecně závazné vyhlášky č.1'/2014 o stanovení koeficientu pro

qýpočet dané znemovitych věcí. Touto vyhláškou se také ruší obecně závainá
vyhláška č.2120|2 ze dne23.2.20t2 se stejnou problematikou;
podává v souladu s $42 odst.l zátkona 183/2006 Sb., o územním plánovánÍ a
stavebním řádu (v platném znění) připomínku k Návrhu zprávy o uplatňování
ZUR ÚK a to k bodu 4 kapitoly e) zpřesnění vymezení ploch a koridorů, kde
Zastupitelstvo obce požaduje, aby koridor pro VRT byl při průchodu k.ú.
Rohatce zpřesněn na maximálně 300 m a vedl co nejdále od současně
zastavěného území obce;
požaduje, aby byla ještě před aktualizací ZÚR Úx připravena a bezodkladně
předložena obci k připomínkování koncepční studieo která jednak prověří
reálnost, účelnost a podmínky územní ochrany koridoru VRT specificky na
Ínemí Ústeckého kraje a zároveřt, která bude navrhovat jiné varianty vedení
koridoru VRT (případně územní rezervy pro koridor VRT) na území obce
Hrobce maximálně či v rozsahu a šíři menší než 300 m. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obceo aby připomínku k Návrhu zprálry o uplatňování ZUR UK podal a
případně i upřesnil;

6. schvaluje vypsání qýběrového/poptávkového ítzení na stavbu o,Vícepráce při
stavbě . Vybudování přípojek splaškové kanalizace Rohatce veřejná část..
členové komise ortová, Erich, Fišerová;
bere na vědomí postup i rozsah prací na stavbě Kanalizace Rohatce a pověřuje
starostu dalším jednáním s majitelem komunikace Na Kopečku o dofinancování
nutných oprav;
rozhodlo o podání výpovědi ze Smlouvy o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a odběrných zaÍízení pro spotřebu e|ektrické energie a zemního plynt'
uzavřenou dne 7.10.2013 s Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, IC
29283272 a pověřuje starostu podáním a podepsáním výpovědi k této smlouvě a
to ke dni 2A.6.2014;
souhlasí s Přijetím nabídky na dodávku elektřiny a plynu oa Črc'z Prodej, s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem předmětných smluv.

Ing. Luboš Matek
starosta obce
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