Z á p i s č. 4/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 5. 9. 2013 v zasedací místnosti OÚ (1.patro)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Josef Škubica, Rudolf Halaška
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Stanovení ceny pozemku parcelní číslo 139 (226 m2 – zahrada)
2. Žádost o projednání navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost.
3. Úprava rozpočtu.
4. Informace o prováděných akcích (chodník – Točna, oprava místních komunikací).
5. Kulturní akce – uskutečněné a plánované.
6. Projednání možnosti koupě resp. využití domu čp. 132.
7. Projednání ostatních záležitostí.
K bodu 1
ZO projednalo kupní cenu pozemku parcela č. 139 (226 m2 – zahrada).
Prodej byl schválen 8. 7. 2013 (Usnesení č. 3/3/2013).
Usnesení č.1/4/2013
ZO jednomyslně schválilo kupní cenu pozemku (parcela č. 139) ve výši 80 Kč/m2.
K bodu 2
ZO projednalo žádost Zlínského kraje o navýšení finančního příspěvku obcí na dopravní
obslužnost. Nyní byl příspěvek 75 Kč/obyvatele/rok.
Od roku 2014 je stanovena výše finančního příspěvku 85 Kč na 1 obyvatele. Od roku 2015 je
plánovaná výše finančního příspěvku 100 Kč na 1 obyvatele.
Usnesení č. 2/4/2013
ZO jednomyslně schválilo zvýšení příspěvku na rok 2014 ve výši 85 Kč na 1 obyvatele.
K bodu 3
ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 2/2013.
Usnesení č. 3/4/2013
ZO jednomyslně schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2013.
K bodu 4
Starosta obce informoval ZO o opravě chodníku kolem „Točny“. Zdůraznil, že je potřeba, aby
si občané uvědomili, že na chodníku je parkování povoleno jen v tom případě, když to
dovoluje dopravní značka. Takový chodník v naší obci není. Jestli to občané nebudou
respektovat, budeme muset požádat o pomoc Policii ČR.
Každý občan v této lokalitě má možnost parkovat na svém pozemku a případné návštěvy
mohou parkovat na druhé straně této komunikace, kde nebudou nikomu vadit.

Navrhl, aby se tato informace publikovala v příštím vydání Hrobického zpravodaje.
Dále informoval o opravě místních komunikací metodou „Silkot“, kdy se postupně nahřeje
opravovaná oblast, doplní se novým materiálem a postupně zaválcuje. Touto metodou
probíhala v naší obci oprava již dvakrát a nutno konstatovat, že se osvědčila, navíc není
z toho žádný nebezpečný odpad.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 5
Starosta obce provedl zhodnocení pořádané akce „Setkání s Trnkovjankou“ na Dubíčku.
Řekl, že toto setkání považuje za velmi úspěšné. Všichni byli spokojeni a přišlo i dost lidí.
Pozitivní ohlasy má také od některých občanů i z jiných obcí.
Dále hovořil o nastávajících akcích. Setkání se staršími spoluobčany bude 6.10.2013
a ukončení letní sezony v areálu“Dubíček“ je naplánováno na 27. 9. 2013 nebo
na 4. 10. 2013 (podle počasí).
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 6
ZO projednalo koupi domu čp. 132, možnost jeho využití.
Usnesení č. 4/4/2013
ZO jednomyslně neschválilo koupi domu čp. 132.
K bodu 7
a) ZO projednalo stížnost paní Minaříkové na neustálé ústní napadání paní Kadlčákové,
kdy celé okolí musí snášet urážlivé, vulgární, nepublikovatelné výrazy. Je velmi nepříjemné
a nedůstojné, když takové výrazy slyší vaše návštěvy nebo malé děti.
ZO doporučilo napsat stížnost písemně na OÚ a tato bude následně postoupena
přestupkové komisi „Odboru přestupkového a správního Městského úřadu Vizovice“,
s kterým má naše obec uzavřenou smlouvu.
b) Starosta obce informoval ZO, že na minulém zasedání zastupitelstva obce se schválil
poplatek za provoz kanalizace ve výši 100 Kč/osoba/rok. Tímto, ale nebylo vyřešeno
mnoho nemovitostí, jejichž majitelé nejsou občané obce a přitom odpadní vody od nich
jsou svedeny do kanalizace. Obec, jako vlastník kanalizace, musí mít rovněž s takovými
vlastníky uzavřenou smlouvu o vypouštění a napojení do kanalizace.
Usnesení č.5/4/2013
ZO jednomyslně schválilo roční poplatek za provoz kanalizace pro majitele nemovitostí
ve výši 100 Kč/nemovitost/rok. Poplatek se bude vybírat od 1. 1. 2014.
c) ZO projednalo dopis Stanislava Boubely, který se na nás obrátil
s žádostí o pomoc s problémem, který má s naším občanem panem Dušanem Malaníkem.
Starosta obce již panu Boubelovi napsal dopis. Informoval ho, ať se obrátí na jiné
instituce, tento problém nespadá do řešení zastupitelstva obce.
ZO vzalo na vědomí.

d) ZO projednalo neuhrazený poplatek za odpad (Josef Slováček).
Usnesení č. 6/4/2013
ZO jednomyslně schválilo, že pan Slováček už v naší obci nebydlí, jeho novou adresu
neznáme, z toho důvodu a špatné vymahatelnosti se poplatek vymáhat nebude.
e) V následné diskusi si zastupitel obce Josef Škubica stěžoval na časté problémy s nekvalitní,
kalnou vodou, kdy ani odkalování nepomáhá. Starosta informoval, že už také kontaktoval
pracovníky „Moravské vodárenské“ s tím, že by bylo určitě účinnější odkalování někde
v údolí u chaty MS Březina, ale údajně nemůžou najít místo, kde by se odkalování mohlo
provádět.
Zastupitel obce Milan Štefka doporučil zvětšit písmo, upravit výšku rozcestníku u čekárny
a upozornil na zničenou mapu na čekárně.
Zastupitel obce Pavel Červenka navrhl uschovat na zimu lavičku a odpadkový koš u hasičské
zbrojnice a doporučil, že z důvodu využití by bylo vhodné tuto lavičku příští rok umístit
v parku před kaplí.
Místostarosta obce Zdeněk Kužela informoval o jednání s manažerem Petrem Žurkem
(MAS Vizovicko a Slušovicko), kdy se shodli v tom, že i když nebyla přidělena dotace na
„Vyhlídky“, tak v Bráblově je tak krásné místo, kde by obec malou vyhlídku mohla postavit
i bez dotací.
ZO vzalo na vědomí.

