Z á p i s č. 1/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 21. 2. 2013 ve společenské místnosti OÚ
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Gajdošík, Zdeněk Huňa
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Zpráva lesního hospodáře.
2. Stanovení ceny pozemku parc. č. 257/2 (133 m2 – zahrada).
3. Projednání koupě sněhové frézy a kabiny na traktor.
4. Fryštácká Javořina o. s. – žádost o podporu XI. ročníku Valašského setkání.
5. Odkanalizování odpadních vod z obce.
6. Rozpočet na rok 2013 (návrh, schválení).
7. Diakonie Broumov o. s. – sbírka použitého ošacení.
8. Projednání ostatních záležitostí.
K bodu 1
Lesní hospodář obce pan Milan Holík přednesl zprávu o hospodaření v obecním lese za rok
2012. Seznámil zastupitelstvo obce se závaznými ustanoveními lesního hospodářského
plánu, který má platnost do 31. 12. 2021. Maximální výše těžeb za toto období činí
10 960 m3..
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 2
ZO projednalo kupní cenu kupní obecního pozemku parc. č. 257/2 (133m2- zahrada).
Prodej byl schválen 13. 9. 2012 (Usnesení č. 1/5/2012).
Usnesení č. 1/1/2013
ZO jednomyslně schválilo kupní cenu pozemku (parc. č. 257/2) ve výši 80 Kč/m2.
K bodu 3
ZO projednalo nabídky sněhových fréz firmy Stiga (prodejci: Agro Smetana, s. r. o. a POLDY
servis). Byla nám doporučeně fréza SNOW FLAKE. Předností tohoto stroje je elektrické
startování, elektrické ovládání natáčení komínu výhozu a vyhřívaní rukojetí. Oba prodejci
nabízeli stejnou cenu, ale firma POLDY servis nám navíc nabídla servisní práce včetně
materiálu na naší technice v hodnotě 3 000 Kč.
Usnesení č. 2/1/2013
ZO jednomyslně schválilo zakoupení nové sněhové frézy od firmy POLDY servis.
ZO projednalo nabídku na vyhřívanou kabinu na traktor TUBER 40.
Usnesení č. 3/1/2013
ZO jednomyslně schválilo zakoupení vyhřívané kabiny na traktor TUBER 40.

K bodu 4
ZO projednalo žádost občanského sdružení „Fryštácká Javořina“ o poskytnutí sponzorského
daru pro účely uspořádání kulturně společenské události s názvem „Valašské setkání“, které
bude 22. 3. 2013 v 19:00 hodin v Kulturním domě ve Fryštáku. Jedná se o setkání malých
dechových hudeb z různých regionů Moravy, Čech a Slovenska.
Usnesení č. 4/1/2013
ZO schválilo finanční příspěvek „Fryštácké Javořině o. s.“ ve výši 2 000 Kč na pořádání XI.
ročníku „Valašského setkání“.
7 členů ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Milan Štefka).
K bodu 5
ZO projednalo odkanalizování odpadních vod z obce. Původní povolení (vydáno 10. 8. 2001)
bylo do 31. 12. 2006, kdy jsme poprvé žádali o prodloužení. Bylo nám vyhověno do 31. 12.
2010 za podmínky, že předložíme návrh řešení odpadních vod. V roce 2010 jsme tedy opět
žádali o prodloužení povolení. Při projednávání na OÚ v Hrobicích 27. 7. 2010 nám bylo
sděleno, že zástupci povolovacích orgánů (Povodí Moravy, VHS Zlín) nesouhlasí
s prodloužením povolení, protože jsme v této problematice nic nedělali. Když jsme jim
doložili, že v roce 2009 jsme žádali ZK o dotaci pro vytvoření projektové dokumentace pro
územní řízení, tak nám bylo nakonec vyhověno. Nyní máme povolení k vypouštění odpadních
vod do 31. 12. 2014.
Paní ing. Veronika Kašparová (náš odborný dozor kanalizace a vypouštění) nám navrhla, že
bychom měli zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení. S tímto dokumentem se
nám pak snáze bude obhajovat prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod z obce na
další roky.
Usnesení č. 5/1/2013
ZO jednomyslně schválilo zpracovat projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost projekt
„Kanalizace a čistírna odpadních vod Hrobice“.
K bodu 6
ZO projednalo rozpočet obce na rok 2013.
Usnesení č.6/1/2013
ZO jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2013.
Celkové příjmy - 5 261 700 Kč.
Celkové výdaje - 5 063 200 Kč.
Financování pol. 8115 – 198 500 Kč.
K bodu 7
ZO projednalo uskutečnění sbírky použitého ošacení, kterou každoročně pořádá Diakonie
Broumov o. s.
Usnesení č. 7/1/2013
ZO jednomyslně schválilo uskutečnit sbírku použitého ošacení pro Diakonii Broumov o. s.
Sbírka proběhne ve dnech 15. – 19. 4. 2013.
K bodu 8
a) Paní Květoslava Minaříková, kronikářka obce, seznámila ZO s novými poznatky, které
získala na semináři kronikářů ve Zlíně. Předložila kroniku obce, kterou již vede
a další zpracované materiály.
ZO vzalo na vědomí.

b) ZO projednalo možnost prezentace naší obce v připravované knize „Česká republika,
města a obce“, kterou připravuje k vydání vydavatelství PROXIMA BOHEMIA spol. s r.o.
Jednalo se o prostor, který v knize chceme vyčlenit a počet knih, které chceme objednat.
Usnesení č. 8/1/2013
ZO jednomyslně schválilo prezentaci obce na formát ½ A4 a zakoupit dvě knihy (1 x obec,
1 x knihovna).
c) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou jihočeské firmy LIKA na dodávku uvítací dřevěné
tabule při vjezdu do obce (cena cca 15 tis. Kč). Z diskuse vyplynulo, že myšlenka je to
dobrá, budeme se touto problematikou zabývat, ale raději upřednostníme něco místního
„valašského“.
d) ZO projednalo zakoupení nosné bedny za traktor (cca 0,5 m3) na přepravu drobných věcí.
Usnesení č. 9/1/2013
ZO schválilo zakoupit nosnou bednu za traktor za cenu 2 000 Kč.
7 členů ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Milan Štefka).
e) Pan Karel Marek si stěžoval na přerůstající křoviny do profilu účelové komunikace, která
vede k jeho domu a na obtěžování jeho rodiny paní Křižanovou (pokřikování přes plot,
focení při údržbě příjezdové komunikace k domu pana Marka). Starosta obce informoval,
že provede místní šetření v účelové komunikaci (parcela č. 393/2) a pokud bude křovinami
omezen volný průjezd, tak vyzve paní Macíkovou k odstranění přerůstajících křovin.
Ve věcech urážek od paní Křižanové bylo panu Markovi sděleno, ať se obrátí Odbor
přestupkový a správní MěÚ Vizovice, s kterým má Obec Hrobice uzavřenu
„Veřejnoprávní smlouvu na řešení přestupků“.

