
USNESENÍ 
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 6. září 2011 

     Zastupitelstvo obce po projednání: 
1. schvaluje provozní dobu MŠ Rohatce od 6 hod – do 15.30. Zastupitelstvo obce 

schvaluje maximální kapacitu MŠ Rohatce na 28 dětí; 
2. ruší své usnesení přijaté na 7. veřejném jednání Zastupitelstva obce pod bodem 3) a po 

oboustranné dohodě s Městem Roudnice n.L. odstupuje od Dohody 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 ze dne 24.6.2011. Zastupitelstvo obce 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 podle návrhu ze dne 10.08.2011 a pověřuje starostu obce 
Matka jejím podpisem; 

3. schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a spolupráci s RWE č. 
9411001055/149352 a pověřuje starostu Ing. Luboše Matka podpisem této smlouvy; 

4. schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a spolupráci s RWE č. 
9411001057/149353 a pověřuje starostu Ing. Luboše Matka podpisem této smlouvy; 

5. schvaluje Návrh kupní smlouvy mezi panem Rubešem Václavem bytem: Elišky 
Krásnohorské 1539/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a Rychlíkovou Janou bytem: 
Jelačičova 501/12, Bratislava – Ružinov, Slovensko, jako prodávající a Obcí Hrobce, 
jako kupujícího na koupi pozemku p.č. 580/8 podle přiloženého návrhu. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu Ing. Luboše Matka podpisem této smlouvy; 

6. pověřuje starostu Ing. Luboše Matka jednáním s vlastníkem pozemku p.č. 634 v k.ú. 
Rohatce za účelem získání tohoto pozemku do vlastnictví obce; 

7. schvaluje rozpočtové změny č.4/2011; 
8. schvaluje Směrnici č.1/2011 – Vnitřní organizační směrnice účetní jednotky – obce 

Hrobce a Směrnici č.2/2011 – Evidence majetku obce Hrobce; 
9. schvaluje předání předmětných pohledávek k vymáhání JUDr. Ladislavu Šoóšovi a 

pověřuje starostu Ing. Luboše Matka podepsáním plné moci pro JUDr. Šoóše 
k zastupování obce Hrobce v této věci. Zastupitelstvo obce rozhodlo o odpuštění platby 
za odvoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč za rok 2011 panu Janu Jelínkovi, 
narozenému 16.5.1977 na základě jeho žádosti a potvrzení obce Oleško, že tento 
předmětný poplatek zaplatil v obci Oleško; 

10. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Hrobce a paní Fialkovou 
Jaroslavou, bytem Jeronýmova 703, Úvaly, 250 82 na pozemku p.č. 603/51 v k.ú. Hrobce 
spočívající ve vedení podélné dešťové kanalizace v pozemku p. č. 603/51 v obci a k. ú. 
Hrobce a v právu vstupu na tento pozemek za účelem udržování a provádění oprav 
dešťové kanalizace; 

11. bere informaci o postupu jednání ve výkupu části pozemku 671/1 na vědomí a ukládá 
starostovi pokračovat v jednáních s cílem získat předmětný pozemek do vlastnictví 
obce Hrobce; 

12. bere informaci o přípravě projektů na vědomí a ukládá starostovi pokračovat v přípravě 
těchto projektů a žádostí o dotace na tyto projekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Luboš Matek   
 starosta obce    
             


