Z á p i s č.2/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 29. 4. 2011 v zasedací místnosti OÚ (1.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Červenková, Josef Škubica
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídl starosta obce ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Základní informace v péči o zdraví konzultant Jan Cimburek.
2. Dohoda o kolektivním členství s OSH Zlín.
3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 174 mezi ÚZSVM a Obcí Hrobice.
4. Výkup pozemků pod komunikacemi parc. č. 332/1, 332/3, 332/4 a pozemků 852/2,
719/11.
5. Prodej pozemků parc. č. 367/1, 367/2, 160/6 a 64.
6. Návrh ÚPN, stanovisko obce.
7. Prodloužení střechy v areálu na Dubíčku – výběr dodavatele.
8. Přístřešek u domu čp. 131 (Okál) – výběr dodavatele.
9. Oprava schodiště před budovou obecního úřadu.
10. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
Kunzultant pan Jan Cimburek, který je členem národní sítě podpory zdraví, prezentoval program možnosti uskutečnit
v naší obci den zdraví (např. měření tuku, tlaku, vyšetření krve
a další). Požádal o propagaci v Hrobickém zpravodaji a zveřejnění na stránkách obce.
ZO se dohodlo na propagaci této akce a provede průzkum, zda by byl zájem v naší obci.
Základní cena je 5 000 Kč (minimálně 10 lidí). Kapacita vyšetření za pět hodin je 40 lidí.
K bodu 2
ZO projednalo dohodu o kolektivním členství mezi Obcí Hrobice a OSH Zlín.
ZO projednalo výši příspěvku.
Usnesení č.1/2/2011
ZO schválilo dohodu o kolektivním členství mezi Obcí Hrobice a OSH Zlín a schválilo výši členského příspěvku
v částce 1 000 Kč (8 členů ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování- Rudolf Halaška).
K bodu 3
ZO projednalo podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 174 mezi ÚZSVM a Obcí Hrobice.
Usnesení č. 2/2/2011
ZO jednomyslně schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 174 mezi ÚZSVM a Obcí Hrobice.
K bodu 4
ZO projednalo výkup pozemků pod komunikacemi 332/1, 332/3, 332/4 a pozemky 852/2, 719/11.
Usnesení č. 3/2/2011
ZO jednomyslně schválilo vykoupit ¾ pozemku parc.č. 332/1 od Lesů ČR za cenu obvyklou
dle znaleckého posudku.
ZO jednomyslně schválilo vykoupit pozemek 332/4 od manželů Vinklárkových za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku.
Odborný lesní hospodář pan Milan Holík navrhne náhradu dřevní hmoty za 3 vzrostlé borovice na této parcele.
ZO jednomyslně neschválilo výkup pozemku parc. č. 852/2 od slečny Jany Krčmové z důvodu návrhu vysoké ceny
majitelky (130 Kč/m2 ). V případě snížení ceny je obec ochotna
vstoupit v další jednání.
ZO jednomyslně schválilo vykoupit lesní pozemek 719/11 od paní Dany Kuchařové za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku.

K bodu 5
ZO projednalo žádosti (vyvěšeno 5.4.2011) o odprodej obecních pozemků parc. č. 367/1
(20 m2 – ostatní plocha), parc. č. 367/2 (29 m2 – zahrada), parc. č. 160/6 (26 m2 – ostatní plocha) a parc. č. 64 (8 m2 –
ostatní plocha).
Usnesení č.4/2/2011
ZO jednomyslně schválilo odprodej pozemků parc. č. 367/1, 367/2, 160/6 a 64 za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku.
K bodu 6
ZO projednalo změnu funkčního využití plochy PZ na plochu BI, která je vymezena na pozemcích p. č. 392 a 393/1 k.ú.
Hrobice. Tento požadavek obce je uplatněn v rámci
společného jednání o návrhu Územního plánu Hrobice.
Usnesení č. 5/2/2011
ZO jednomyslně schválilo změnu funkčního využití plochy PZ na plochu BI, která je vymezena na pozemcích p.č. 392 a
393/1 v k.ú. Hrobice na Moravě. Tento požadavek obce je uplatněn v rámci společného jednání o návrhu Územního
plánu Hrobice.
K bodu 7
ZO projednalo výběr dodavatele na prodloužení střechy provozního objektu v areálu Dubíček.
Starosta seznámil ZO s dodavateli, kteří mu předložili nabídku na kompletní tesařské a pokrývačské práce:
- Petr Mahďák – Tesařství Ostrata………...…….…cca 189 tis. Kč
- H+ M Zlín a. s. …………………………………...cca 174 tis. Kč
- Tesařské práce – Josef Langer…………………....cca 30 tis. Kč
- Pokryvačské práce – Ladislav Červenka………....cca 120 tis. Kč
Usnesení č. 6/2/2011
ZO jednomyslně schválilo, aby tesařské práce prodloužení střechy provozního areálu
Dubíček provedl Josef Langer a pověřilo starostu, aby ještě oslovil pokrývačské firmy
a potom vybral dodavatele. O výběru bude informovat zastupitele obce.
K bodu 8
ZO projednalo výběr dodavatele na zastřešení vstupu RD Okál čp. 131.
Starosta seznámil ZO s dodavateli, kteří mu předložili nabídku:
1. H+ M Zlín a. s. – Eduard Müller Ostrata………………………..cca 41 tis. Kč
2. Jaromír Zimmermann s. f. o. Slušovice…………………………cca 29 tis. Kč
3. Duometal s. r. o. Mladcová….…………………………………..cca 56 tis. Kč
Usnesení č.7/2/2011
ZO jednomyslně schválilo firmu Jaromír Zimmermann s. f. o. Slušovice na zhotovení
zastřešení vstupu RD Okál čp. 131.
K bodu 9
ZO projednalo dodavatele na opravu opadané dlažby na schodišti před budovou obecního úřadu:
1. H + M Zlín a.s. ……..………………………………...cca 31 tis. Kč
2. Tomáš Drábek, Lukov………………….……………..cca 25 tis. Kč
Usnesení č. 8/2/2011
ZO jednomyslně schválilo dodavatele na opravu schodiště před budovou obecního úřadu
firmu Tomáš Drábek, Lukov.
K bodu 10
a) ZO projednalo návrh Milana Štefky, který se týkal zavedení pracovních deníků pro
zaměstnance údržby obce a způsob jejich evidence (viz příloha).
Prozatím si evidenci vede starosta obce sám a za uplynulý měsíc mu vždy předkládají
zaměstnanci výkaz práce včetně odpracovaných hodin.
Usnesení č. 9/2/2011
ZO neschválilo požadavek Milana Štefky na zavedení pracovních deníků pro pracovníky
údržby (7 členů ZO proti, 1 člen ZO pro – Milan Štefka, 1 člen ZO se zdržel hlasování – Pavel Červenka).

b) ZO projednalo žádost paní Pavlíny Sojkové na odstranění popřípadě ořezání ořechu na
obecním pozemku před domem pana Řezníka Františka.
Podle vyjádření vedoucí ochrany přírody odboru ŽP ve Vizovicích, se kácení respektive
prořezávání ořechů má provádět koncem srpna a začátkem září. Pokud opravdu nejsou
závažné důvody (žadatelka neuvedla), tak se kácet nesmí.
ZO nepřijalo žádné usnesení.
c) ZO projednalo 1. úpravu rozpočtu.
Usnesení č.10/2/2011
ZO jednomyslně schválilo 1. úpravu rozpočtu (viz příloha).
Závěrem zasedání se ještě starosta obce zmínil o humanitární sbírce ošacení, která proběhne
v naší obci příští týden.
V následné diskusi vystoupili se svými podněty hosté, paní Marie Slováčková a pan Antonín
Štefka.

