Z á p i s č. 6/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích 21. 12. 2011 ve společenské místnosti OÚ
(l.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kužela, Ludmila Červenková
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce ing. František Gajdošík
ZO jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Rozpočet obce na rok 2012, schválení rozpočtového provizoria.
2. Plánované akce v roce 2012 – návrh.
3. Úprava rozpočtu.
4. Projednání ostatních záležitostí.
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo, aby diskuse probíhala ke každému bodu
zvlášť.
k bodu 1
ZO projednalo rozpočtové provizorium na rok 2012.
Usnesení č. 1/6/2011
ZO jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na rok 2012 v částce 750 080 Kč
( 2/12 roku 2011) a schválilo vyčlenění prostředků na „Stavební úpravy a rozšíření sociálního
zařízení MŠ ve výši 700 000 Kč.
Definitivní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v měsíci únoru 2012.
k bodu 2
Starosta obce seznámil ZO s návrhem plánovaných akcí v roce 2012:
a) rekonstrukce zbývajících chodníků u místní komunikace.
b)rekonstrukce a přístavba nových sociálních zařízení v MŠ.
c) vedle výletiště areálu na Dubíčku vybudovat zpevněnou plochu na obecním pozemku
parc. č. 719/5.
d) pokud dostane MAS Vizovicko a Slušovicko dotační akci „Naše vyhlídky“, pak v rámci
této akce vybudovat vyhlídkové stanoviště s okolními parkovými úpravami na obecním
pozemku parc. č. 685.
e)v případě zájmu vlastníků pozemků vykoupit ještě zbývající místní komunikace (převážně
cesta k Březové).
f) oprava střechy na budově obecního úřadu. Starosta zajistí odborné posouzení stavu krovů
a střechy, v případě nutnosti požádá o cenové nabídky opravy střechy.
ZO vzalo na vědomí.
k bodu 3
ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 4.
Usnesení č. 2/6/2011
ZO jednomyslně schválilo úpravu rozpočtu č. 4 (viz příloha).

k bodu 4
Starosta obce informoval ZO:
a) s nabídkou od paní Milady Vlachové, která vlastní pozemek parc. č. 141/17 a nabídla ho
k prodeji Obci Hrobice.
b) s žádostí o aktualizaci územního plánu k. ú. Hrobice, kterou dnes podali manželé
Loupourovi, manželé Machů a Eva Forejtarová.
Starosta uvedl, že až na základě odborného posouzení projektanta obce
pana ing.arch. Dujky a pořizovatele ÚPN paní ing. Valachové, budou žádosti řešeny
na příštím zasedání.
c) z důvodu nemoci kronikářky je opožděno vydání prvních stránek kroniky obce.
d) o Tříkrálové sbírce Charity Zlín, která bude tradičně uspořádána první týden v lednu
2012. Tato sbírka se každoročně koná ve všech obcích a je smutné, že my nejsme
schopni tuto akci podpořit. Apeloval na přítomné, aby pomohli zajistit dvě skupiny
koledníků (po třech dětech) a za doprovodu dospělé osoby (vedoucí skupiny) tuto sbírku
zorganizovat. K tomu se vyjádřila zastupitelka obce paní Ludmila Červenková, že jednu
skupinu dětí zajistí.
e) o přátelském posezení při příležitosti ukončení roku 2011, které bude tradičně
ve společenské místnosti OÚ. Seznámil ZO se seznamem lidí, kteří budou pozváni
a požádal o případné doplnění a odsouhlasení těchto osob.
ZO tyto informace vzalo na vědomí.
f) Předseda finančního výboru Zdeněk Huňa přečetl zápis z kontroly finančního výboru.
ZO vzalo na vědomí.

