Z á p i s č. 2/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 26. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ (1.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Huňa, Ludmila Červenková
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Zpráva o hospodaření obce za rok 2011 (schválení závěrečného účtu).
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 (audit).
3. Informace o plánované přístavbě MŠ, výběr dodavatele.
4. Úprava rozpočtu.
5. Parkování vozidel na místních komunikacích.
6. Prodej pozemku parc. č. 348/2.
7. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
ZO projednalo zprávu o hospodaření obce za rok 2011 (závěrečný účet). Celkové příjmy činily 5 210 391 Kč.
Celkové výdaje činily 4 508 665 Kč. Obec hospodařila se ziskem.
ZO projednalo výsledek hospodaření u příspěvkové organizace (MŠ Hrobice).
Celkové výnosy činily 2 387 242,42 Kč. Celkové náklady činily 2 265 944,80 Kč. Výsledek hospodaření byl
121 297,62 Kč.
ZO projednalo žádost o schválení rozdělení výsledku hospodaření s celoročním hospodařením za rok 2011.
Usnesení č. 1/2/2012
ZO jednomyslně schválilo závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad.
ZO jednomyslně schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Hrobice.
Výsledek hospodaření 121 297,62 Kč byl rozdělen následovně:
- rezervní fond - 101 297,62 Kč
- fond odměn - 20 000 Kč.
K bodu 2
ZO projednalo „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrobice za rok 2011 č. 23/2012/KŘ“.
Kontrolu přezkoumání hospodaření provedla pracovnice Krajského úřadu Zlín Mgr. Marie Ostrožíková.
Usnesení č. 2/2/2012
ZO jednomyslně schválilo „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrobice č. 23/2012/KŘ“.
K bodu 3
Starosta obce seznámil ZO s přípravou „Stavebních úprav a rozšíření sociálního zázemí MŠ“. Na tuto investiční
akci získala obec dotaci od Zlínského kraje je výši 985 tis. Kč. Z obdržených nabídek byla vybrána stavební
firma ERGOVH spol. s r.o. Zlín. Termín dokončení je stanoven do 31. 7. 2012.
K bodu 4
ZO projednalo 1. úpravu rozpočtu v roce 2012.
Usnesení č. 3/2/2012
ZO jednomyslně schválilo 1. úpravu rozpočtu v roce 2012.

K bodu 5
ZO projednalo stížnost paní Marie Nedbálkové na opakované nebezpečné parkování nákladního vozu firmy
Autodoprava - Petr Tkadlec naproti jejich domu.
Starosta obce informoval, že tuto stížnost postoupil Policii ČR obvodní oddělení Fryšták.
Usnesení č. 4/2/2012
ZO jednomyslně schválilo, aby autodopravci byl nabídnut pronájem obecních pozemků (parc.č. 158/27 a
141/1) u bývalého závodu BIOTECH, kde by mohl bez problémů parkovat.
K bodu 6
ZO projednalo kupní cenu prodávaného pozemku parc. č. 348/2 paní Anně Smetanové.
Usnesení č. 5/2/2012
ZO jednomyslně schválilo kupní cenu pozemku parc. č. 348/2 ve výši 80 Kč/m2.
K bodu 7
a) ZO projednalo návrh nových smluvních podmínek nájemní smlouvy se společností Telefónica Czech
Republic, a. s. na umístění základnové stanice na pozemku parc. č. 698/19 a 698/20 v k. ú. Hrobice. Společnost
Telefónica navrhuje snížení ročního nájemného o 20 %.
Usnesení č. 6//2/2012
ZO jednomyslně schválilo, aby nová nájemní smlouva se společností Telefónica Czech Republic, a. s. zůstala
zachována včetně inflační doložky na dobu následujících 5 let.
b) ZO projednalo žádost pana Martina Smetany o prodloužení výpůjčky obecních pozemků
parc. č. 437, 438, 439, 441, 733/1, 734, 402/2
Usnesení č.7//2/2012
ZO jednomyslně schválilo prodloužení výpůjčky obecních pozemků parc. č. 437, 438, 439, 441, 733/1, 734,
402/2 panu Martinu Smetanovi do 31. 12. 2014.
c) ZO projednalo koupi menšího traktoru včetně příslušenství (mulčovač, přívěs, radlice).
Usnesení č. 8//2/2012
ZO schválilo zakoupit menší traktor včetně příslušenství a vyčlenilo částku 410 tis. Kč.
6 členů ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Milan Štefka).
d) Starosta obce nabídl ZO a občanům slevové kupóny do Městského divadla Zlín, které
platí do konce divadelní sezóny (30.6.2012).
e) Starosta seznámil ZO s návrhem lesního hospodáře, aby obec z důvodu nečitelnosti hranic
a také proto, že všechny okolní lesní pozemky jsou ve vlastnictví obce, odkoupila lesní
pozemek parc. č. 740/34, který je ve společném podílovém vlastnictví 6 majitelů.
Usnesení č. 9/2/2012
ZO jednomyslně schválilo, aby starosta obce oslovil majitele lesního pozemku
parc. č. 740/34, zda mají zájem pozemek odprodat.
f) ZO projednalo výměnu starých původních sklepních oken za plastová a vyběr dodavatele.
Usnesení č. 10/2/2012
ZO jednomyslně schválilo výměnu sklepních oken za plastová a vybralo firmu A.O.P. Březová.
g) ZO projednalo připomínky zastupitele obce pana Pavla Červenky k provozu hřiště za MŠ,
kde si chodí hrát cizí občané někdy na úkor občanů Hrobic.
Na hřišti chybí provozní řád. V diskusi se řešilo uzamykání hřiště, výše poplatku za nájem
hřiště pro cizí občany.
Usnesení č. 11//2/2012
ZO jednomyslně schválilo nový provozní řád hřiště, do kterého budou zapracovány tyto požadavky.
Pro domácí zájemce bude pobyt na hřišti zdarma.
Cizí zájemci musí uhradit 100 Kč/hod. a musí se dopředu objednat.
Poplatek se uhradí na obecním úřadě nebo u starosty obce.
Hřiště bude uzamykatelné, klíč bude na obecním úřadě nebo u starosty obce.
Záloha na klíč bude 200 Kč.
h) ZO projednalo černou skládku na Dubíčku v lese, kde se podél cesty k vodojemu objevil
odpad, který pochází ze sousedního objektu (větve, vrbové proutí, odpad ze zeleniny atd.).
Starosta obce zajistí, aby původce odpad odstranil.

