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P O Z V Á N K A 

 

 na  POKRAČOVÁNÍ 17. zasedání zastupitelstva obce Hrobce, které se koná ve čtvrtek 4. 6.  2020 v 19:00 hod. 

v Kulturním domě v Hrobcích 

 

28. 5. 2020 byly projednány body 1. - 18., zasedání bylo přerušeno z důvodu pokročilého času. 4. 6. se začne 

jednat od bodu 19. 

 

Navrhovatel K. Hlaváčová: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Zahájení a schválení programu 

3. Kontrola plnění přijatých usnesení 

4. Zpráva starostky 

5. Podání žádosti o dotaci na regeneraci brownfieldu - nádražního skladu do výzvy vypsané MMR 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 687 v k. ú. Hrobce - zemní kabelové vedení 

7. Záměr obce na zřízení věcného břemene na pozemcích 653/3, 671/12 a 213 v k. ú. Hrobce 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích 653/3, 

671/12 a 213 v k. ú. Hrobce - zemní kabelové vedení 

9. Žádost o směnu části pozemku č. 622 za část pozemku č. 104/91 a 589/3  (V. Korec) 

10. Žádost o odkup pozemku č. 587/3 (J. Ředina) 

11. Pořízení změny č. 2 Územního plánu Hrobce  

12. Darovací smlouva Diakonie 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

14. Záměr obce na změnu nájemní smlouvy na Restauraci v KD Hrobce 

15. Záměr obce na pronájem části pozemku č. 651/11 pro účely provozování Tropicana baru 

16. Podání žádosti o podporu na opravu kale do “Velké dešťovky” 

17. Dohoda o narovnání - hřbitov 

 

Navrhovatel Ing. L. Matek: 

18. Návrh odkoupení IS a ostatního zařízení v lokalitě Pod Skalou 

 

Navrhovatelé Mgr. E. Martínek, PhD., Ing. L. Křížová: 

19. "Stav plnění usnesení zastupitelstva obce starostkou Hlaváčovou ve věci návrhu na soubor             

dopravně-bezpečnostních opatření v obci za cca 300 tis. Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2020 a její                 

nepředání kopie příslušného dokumentu s navrhovanými opatřeními v řízení zastupitelům"  
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20. "Stav plnění usnesení zastupitelstva obce ve věci vyjednání návrhu dohody o příspěvku na výkopové práce s                 

firmou RETE ve výši 500 tis. Kč-1 mil. Kč a firmou ČEZ a stav připravenosti projektu k realizaci veřejného                   

osvětlení v Rohatcích ve výši 3,5 mil. Kč". 

21. "Příčiny a náhrada škody ve výši cca 250 000 Kč v důsledku úniku vody na Obecním úřadu v Hrobcích v                     

průběhu roku 2019 a preventivní opatření proti škodním událostem v objektech v majetku obce." 

22. "Důvody nepodání trestního oznámení starostkou v rozporu s doporučením 'Právního stanoviska Posouzení             

možných postupů obce Hrobce vůči společnosti INFINEX CZECH a.s. ve věci nevýhodných převodů stavebních              

pozemků...' a celkové náklady na právní a znalecké služby, které vypracovala starostkou vybraná advokátní              

kancelář Benešová-Beránek-Blaha za minimálně 73 tisíc Kč plus náklady za související znalecký posudek, a              

vymazání data a podpisu na tomto stanovisku starostkou a její předání tohoto stanoviska zastupitelům s               

šestiměsíční prodlevou". 

23."Závěr jednání k nové autobusové zastávce v Hrobcích iniciované starostkou s organizacemi kraje po té, co                

zastupitelstvo zamítlo její návrh na demontáž a opětovnou montáž bezbariérového nástupiště autobusové            

zastávky v Hrobcích za jí navrhovaný výdaj rozpočtu v r. 2020 ve výši 160 tis. Kč"  

24. "Důvody zamítnutí žádosti o dotace ve výši 600 tis. Kč na opravu chodníku v ulici Hlavní v Hrobcích, kterou                    

podala starostka obce"  

25. "Porovnání výše neuznaných nákladů za opravu havarijní hřbitovní zdi ve výši cca 40 tis. Kč s náklady za                   

právní a jiné služby objednané starostkou obce za účelem vytvoření návrhu dohody s dodavatelskou firmou               

Videstav obsahující nepravdivá ustanovení"  

26. "Stav projednanosti nové "východní" trasy pro vedení trati rychlovlaku přes intravilán obce Rohatce,              

dosavadní kroky a úkony starostky ve věci a možnosti dalšího postupu starostky a obecního zastupitelstva               

včetně občanů, zejména občanů dotčených návrhem nové trasy, z účelem zabránění schválení nové trasy" 

27. Diskuze 

28. Závěr 

 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Hlaváčová 

starostka 

Oznámeno 1. 6. 2020 


