
 

 

USNESENÍ  

z 10. zasedání zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 29. 8. 2019 

 

 

 

 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

1. Určilo zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Schválilo program 10. zasedání zastupitelstva obce. 

3. Rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem o přenosu příslušnosti k              

projednávání přestupků od 1. 1. 2020, jejíž součástí je dohoda o ukončení platnosti stávající smlouvy k                

31. 12. 2019, s úhradou nákladů ve výši       2 500 Kč za přestupek dle předloženého návrhu. 

4. Rozhodlo o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje              

starostku podpisem kupní smlouvy na část pozemku č. 416/1 pod chodníkem dle geometrického plánu              

za cenu v místě a čase obvyklou. 

5. Neschválilo uložení starostce, aby předložila na zasedání ZO v září 2019 ke schválení návrh              

rozpočtu/podmínek výběrového řízení investiční akce/koupě a instalace techniky, tj. včetně vhodné IP            

kamery a mikrofonů a potřebného softvérového a hardwarového (paměť atd.) vybavení pro srozumitelný             

online živý internetový přenos ze zasedání zastupitelstva obce prostřednictvím internetové stránky obce            

a jeho následné uložení a archivování pro účely streamování prostřednictvím internetové stránky obce a              

dokumentace, aby zveřejňovala dokumenty pro zasedání zastupitelstva na internetové stránce obce           

minimálně osm dní před zasedáním ZO, aby zveřejňovala zápisy ze zasedání ZO včetně uvádění toho,               

jak který zastupitel hlasoval, a to nejpozději do 14 dní od zasedání obce. 

6. Pověřilo starostku jednáním s obcí Libotenice a projednáním postupu zaplacení hřbitova do 16. 9. 2019. 

7. Pověřilo starostku provedením výběrového řízení na výměnu střešní krytiny na fotbalových šatnách. 

8. Pověřilo starostku, aby pokračovala v podání žádosti o podporu do SFDI, výzva Bezpečnost 2020. 

9. Pověřilo starostku zpracováním rozpočtu na položení hladkého asfaltu v ulici Pod Bulfem. 

10. Pověřilo starostku přípravou návrhů k řešení dopravní situace v Hrobcích a Rohatcích do konce září k                

veřejnému projednání. 

11. Vzalo na vědomí, že je nutné prověřit nájemní smlouvy a zjistit, zda je pozemek č. 418/35 pronajat. 

12. Pověřilo starostku projednáním projektu veřejného osvětlení v Rohatcích s veřejností a podáním žádosti             

o podporu do programu Efekt. 

  

Ing. Kateřina Hlaváčová 

starostka 


