Z á p i s č. 8/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích 6.12. 2010 ve společenské místnosti OÚ (1.patro)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Gajdošík, Milan Štefka
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
ZO jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Projednání žádostí a přidělení bytů.
2. Rozpočet obce na rok 2011, schválení rozpočtového provizoria.
3. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Vizovice a Obcí Hrobice.
4. Návrh a schválení místního POV a rozpočtového výhledu obce.
5. Úprava rozpočtu.
6. Projednání ostatních záležitostí.
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo, aby diskuse probíhala ke každému bodu
zvlášť.
K bodu 1
ZO projednalo žádosti o přidělení bytu v rekonstruovaném bytovém domě Okál.
Jednalo se následující žadatele:
- Petra Škrabálková
- Kamil a Andrea Červenkovi
- Iva Škrabálková a František Rupa
- František a Ludmila Červenkovi.
Starosta seznámil ZO s výsledkem kulturně školské a sociální komise, která měla za úkol
prověřit finanční situaci, aby se žadatelé nedostali do platební neschopnosti platit nájemné.
Poté starosta navrhl, aby se hlasovalo tajně.
Usnesení č. 1/8/2010
ZO jednomyslně schválilo, aby výběr žadatelé proběhl tajným hlasováním, kde ve sčítací
komisi byl schválen Jiří Řezník a Milena Kobylíková.
Usnesení č. 2/8/2010
ZO schválilo přidělení bytu 1 +1 panu Svatopluku Vyvlečkovi.
7 hlasů bylo pro a 1 hlas byl pro Františka a Ludmilu Červenkovou
ZO schválilo přidělení bytu 4 + 1 Kamilu a Andrei Červenkovým.
8 hlasů pro – paní Ludmila Červenková nehlasovala, protože se to týkalo její rodiny.
ZO schválilo přidělení bytu 3 + 1 Petře Škrabálkové.
6 hlasů pro a 2 hlasy byly pro Ivu Škrabálkovou a Františka Rupu.

K bodu 2
ZO projednalo rozpočtové provizorium na rok 2011.
Usnesení č. 3/8/2010
ZO jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011 v částce 897 tis. Kč (2/12
rozpočtu roku 2010).
Definitivní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v měsíci únoru 2011.
K bodu 3
ZO projednalo dodatek č. 1/2010 o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Vizovice a Obcí Hrobice o výkonu přenesené působnosti v rámci evidence obyvatel.
Usnesení č. 4/8/2010
ZO jednomyslně schválilo dodatek č. 1/2010 Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Vizovice a Obcí Hrobice o výkonu přenesené působnosti v rámci evidence obyvatel.
K bodu 4
ZO projednalo návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2011 – 2015.
Usnesení č. 5/8/2010
ZO jednomyslně schválilo rozpočtový výhled obce na rok 2011 – 2015.
K bodu 5
ZO projednalo závěrečnou úpravu rozpočtu č. 4.
Usnesení č. 6/8/2010
ZO jednomyslně schválilo závěrečnou úpravu rozpočtu č. 4.

