Z á p i s č. 4/2012
ze zasedání Zastupitelsva obce v Hrobicích dne 18. 7. 2012 v zasedací místnosti OÚ (1. patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kužela, Ludmila Červenková
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelsvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Zpráva lesního hospodáře.
2. Projednání smlouvy s JMP Net, s.r.o.
3. Informace o probíhajících stavbách.
4. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
Lesní hospodář pan Milan Holík přednesl zprávu o hospodaření v obecním lese za rok 2011.
Dále seznámil ZO s novým lesním hospodářským plánem (LHP), platným od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012. Závaznými ustanoveními LHP jsou maximální celková výše těžeb 10 960 m3
bez kůry, minimální plošný rozsah výchovným zásahů v porostech do 40 let věku 17,70 ha.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 2
ZO projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby (přemíštění plynové přípojky u domu čp. 13 na parc. č. 160/1) mezi Obcí
Hrobice a JMP Net, s. r. o.
Usnesení č. 1/4/2012
ZO jednomyslně schválilo budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemku parc. č. 160/1 s JMP Net, s. r. o. a Obcí Hrobice.
ZO jednomyslně schválilo úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč za každý
započatý metr.
K bodu 3
Starosta obce seznámil ZO s výběrovým řízením na opravu chodníků.
Bylo osloveno 5 firem, výběrového řízení se zúčastnili jen čtyři uchazeči:
- H+M Zlín a. s.
- Antonín Pavelka, Všemina
- IPS engineering a. s. Ostrava
- Swietelsky stavební s. r. o. Valašské Meziříčí
Nejvýhodější nabídku podala IPS engineering a. s. Ostrava a tato firma bude opravu chodníků
v naší obci realizovat.
ZO projednalo možnost odkoupení původní dlažby.
Usnesení č. 2/4/2012
ZO jednomyslně schválilo odkoupení původní staré dlažby za 5 Kč/kus.

Dále starosta informoval o probíhajících pracích v MŠ, které mají být ukončeny do 31. 7.
2012.
Seznámil ZO s problémy dodržení termínu, které jsou způsobeny délkou zrání betonu.
Z tohoto důvodu se posune termín rekonstrukce původního sociálního zařízení o 14 dnů.
Nová přístavba bude dokončena v termínu.
K bodu 4
a) ZO projednalo prodej staré radlice, kterou obec již nepotřebuje. ZO se dohodlo, že
místostarosta pan Zdeněk Kužela podá inzerát.
ZO projednalo nákup vlečky za již pořízený traktor.
Usnesení č. 3/4/2012
ZO jednomyslně schválilo 3. rozpočtové opatření – zvýšení v § 3639 o 50 tis. Kč na nákup
vlečky.
b) ZO projednalo návrh zastupitele obce pana Milana Štefky na zrušení komise technické,
životního prostředí a veřejného pořádku.
„ Milan Štefka navrhl, aby byla zrušena komise technická, životního prostředí a veřejného
pořádku pro její nadbytečnost. V návrhu uvádí, že tato komise není zřízena ze zákonné
povinnosti, dlouhodobě nevykonává žádnou činnost, předmět její činnosti vykonávají
ostatní zastupitelé a výbory, komise stojí zbytečné finanční prostředky, poslední vykonaná
aktivní činnost byla provedena dle jeho názoru velmi nekompetentně a předseda této
komise se ve své pozici nachází ve střetu zájmů. Navrhl také, aby v případě zrušení této
komise byly ušetřené finanční prostředky převedeny kulturně – školské komisi“.
Usnesení č. 4/4/(2012
ZO neschválilo zrušení komise technické, životního prostředí a veřejného pořádku.
7 členů proti zrušení komise, 1 člen pro zrušení komise (Milan Štefka).

