
 

 

USNESENÍ  

ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hrobce konaného dne 28. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo po projednání: 

 

 

1. určilo zapisovatele a ověřovatele zápisu, 

2. schválilo program 17. zasedání zastupitelstva obce, 

3. neschválilo nákup IS Pod Skalou, 

4. vzalo na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení 

5. vzalo na vědomí zprávu starostky, 

6. schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR ,,Podpora revitalizace území" z             

podprogramu 1/2020/117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití,         

dotační titul DT2 - Revitalizace na projekt regenerace nádražního skladu - Multifunkční objekt             

obce Hrobce", 

7. schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 687 v k. ú. Hrobce -                 

zemní kabelové vedení, 

8. schválilo vyhlášení záměru obce na zřízení věcného břemene na pozemcích 653/3, 671/12 a             

213 v k. ú. Hrobce, 

9. schválilo Smlouvu 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, 

10. schválilo žádost o směnu pozemků a vyhlášení záměru směny pozemků za podmínky, že             

náklady na geometrický plán ponese druhá strana, 

11. neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 587/3 v k. ú. Rohace, 

12. v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního               

řádu, ve znění platných předpisů ( dále jen stavební zákon), za použití § 6 a § 84 zákona č.                   

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o pořízení „Změny č. 2              

Územního plánu Hrobce“ na pozemcích parc. č. st. 213 v k. ú. Hrobce –284 m2 na plochu pro                  

občanskou vybavenost, 

13. schválilo DAROVACÍ SMLOUVU mezi obcí Hrobce a Diakonií, 

14. schválilo ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2020, 

15. v návaznosti na únorové zasedání ZO schválilo zastupitelstvo obce Hrobce záměr změny nájemní             

smlouvy na restauraci v KD Hrobce. Nájem bude činit 1 Kč měsíčně, provozovatel zaplatí za               

spotřebovanou elektrickou energii a plyn dle skutečného stavu. Provozovatel bude platit měsíční zálohy             

na spotřebované energie. ZO Hrobce odpouští nájem za měsíce březen, duben a květen z důvodu               

vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru, v jehož důsledku byla provozovna uzavřena, 
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16. schválilo vyhlášení záměru na pronájem plochy části pozemku č. 651/11 pro účely provozování             

Tropicana baru Janu Zajíčkovi za následujících podmínek: Nájemce předloží smlouvu o           

zajištění likvidace odpadů, nájem bude činit 1 Kč měsíčně, 

17. pověřilo starostku výběrem administrátora žádosti o podporu a podáním žádosti o podporu do             

“velké děšťovky”, 

18. nehlasovalo o dohodě o narovnání, neboť zastupitelstvo obce Travčice dohodu neschválilo, 

19. neschválilo návrh usnesení č. 19, 

20. neschválilo návrh usnesení č. 20, 

21. neschválilo návrh usnesení č. 21,  

22. nehlasovalo o bodu 22, 

23. neschválilo návrh usnesení č. 23,  

24. neschválilo návrh usnesení č. 24, 

25. bod 25 byl stažen, 

26. schválilo usnesení 26 a): ZO uložilo starostce, aby do 20. června předložila zastupitelům             

souhrnnou a přehlednou společně s panem Martínkem vypracovanou zprávu o dosavadním           

projednávání variant tras katastrem obce pro předložení do rukou ministra dopravy           

zastupitelem Martínkem. Pokud to bude možné, vezme pan Martínek na schůzku i starostku. 

schválilo usnesení 26b): ZO uložilo starostce, aby vytipovala vlivnou ekologickou nebo právní            

agenturu, která by mohl být obcí najata za účelem vedení mediální nátlakové kampaně proti              

novému vedení trasy VRT do 18. zasedání ZO, 

 

 

 

 

Kateřina Hlaváčová 

starostka 
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