
USNESENÍ 
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 14. března 2011 

 
     Zastupitelstvo obce po projednání: 

1. souhlasí s uzavřením smlouvy č.36/2011 se Severočeskou vodárenskou společností a.s. IČ: 
490 99 469 se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 na pronájem vodního díla 
označeného jako: „Hrobce – kanalizace, I. Etapa“ a pověřuje starostu Matka jejím 
podpisem; 

2. souhlasí s prominutí poplatků z odpadu panu Tomášovi Gaspárovi K rybníku 13 
Rohatce po dobu výkonu trestu, tedy od 7.8.2007 do 5.5.2009 ve výši 875 Kč; 

3. souhlasí se splátkovým kalendářem na dluh za poplatek za komunální odpad ve výši 
300kč/měs. pro Tomáše Gaspára; 

4. souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s paní Kateřinou Zvirotskou, bytem: 
Rohatce, Na kopečku čp.53, nar. 02.05.1983, na pohledávku za místní poplatek 
komunální odpad ve výši celkem 3584,- Kč a to ve splátkách 500 Kč/měs.;  

5. souhlasí s prominutím dlužného penále z poplatku za komunální odpad ve výši 3000 
Kč u Eugena Samka, Hrobce K Labi 4;  

6. bere na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Rohatce v roce 2010 a souhlasí 
s úhradou ztráty hospodaření Mateřské školy Rohatce převodem z rezervního fondu 
této organizace a to ve výši 11 338,58; 

7. vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č.663/5 a 663/1 a ukládá starostovi obce zveřejnit 
záměr na úřední desce; 

8. schvaluje prodej pozemku p.č. 603/51 o výměře 1201 m2 v k.ú. Hrobce paní Fialkové 
Jaroslavě, Jeronýmova 703, Úvaly 250 82 a to za cenu 577 000 Kč;  

9. schvaluje  podání žádosti v rámci 21. výzvy operačního programu ROP Severozápad 
na projekt: „Vybudování regionálního informačního centra v Hrobcích“ s celkovými 
investičními náklady 4 377 176 Kč, tj. 5 252 611  Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce 
souhlasí se zajištěním zdrojů na spolufinancování města ve výši 580 818 Kč vč. DPH, 
tj. 11,06 % z bankovního úvěru a předfinancováním projektu ve výši 4 377 176 Kč, tj. 
5 252 611 Kč vč. DPH (celkové investiční výdaje), tj. 100 % bude uhrazeno 
z bankovního úvěru; 

10. souhlasí s nákupem vozidla Opel Vivaro v ceně 240 000 Kč. Vozidlo bude zapůjčeno 
zásahové jednotce obecních hasičů pro potřeby jejich činnosti. Zastupitelstvo souhlasí 
s prodejem nákladního vozidla AVIA LT 60-78 s vozíkem za 22000 Kč;  

11. souhlasí se zahájením výstavby studny na fotbalovém hřišti; 
12. bere informaci o jednání s Českou poštou a.s. na vědomí a pověřuje starostu obce 

dalším jednáním; 
13. souhlasí s pronájmem části pozemku č.p. 35/1 o výměře 33 m2 od pana Martina 

Hantáka za smluvní cenu 200 Kč/rok/celá část pozemku; 
14. schvaluje dotaci oddílu stolního tenisu ve výši 5000 Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o dotaci. 
 

 
 

 
 

Ing. Luboš Matek   
 starosta obce    
             


