Z á p i s č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 26. 2. 2015 v zasedací místnosti
OÚ (1. patro)
Přítomni: Ing. František Gajdošík, Zdeněk Kužela, Jaroslav Gajdošík, Zdeněk Huňa, Pavel
Červenka, Milan Štefka, Josef Škubica, Ludmila Červenková, Petra Hanáčková,
Milena Kobylíková, Eva Šmigurová
Předsedající určil ověřovatele zápisu pana Zdeňka Kuželu a paní Petru Hanáčkovou,
zapisovatelem jednání paní Evu Šmigurovou.
Zahájení: 17:30 hodin
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. František Gajdošík. Přivítal přítomné a konstatoval,
že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Přítomno bylo 9 členů ZO,
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Pan Josef Škubica se na začátku omluvil, že bude muset zasedací místnost dříve opustit.
Z místnosti odešel po projednání 5. bodu v 18:15.
Starosta obce seznámil přítomné s programem
ZO schválilo program zasedání (9 členů ZO pro).
1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Žádost o prodej obecního pozemku p. č. 201 (113m2 – ostatní plocha).
3. Žádost o výpůjčku obecních pozemků p. č. 437,438,439,441,733/1,734,402/2
4. Žádost o rozšíření komunikace p. č. 381
5. Odpadové hospodářství – nákup (pronájem) nových kontejnerů
6. Projednání ostatních záležitostí (cesta za přehradou, přeregistrace SDH,vlajka pro Tibet)
K bodu 1.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015. Přečetl a objasnil
rozpočtové příjmy a výdaje. Zastavil se u projektu MŠ Čmeláček, o který byl navýšen návrh
rozpočtu Obce Hrobice. Starosta seznámil zastupitele i s ostatními většími akcemi
chystanými na tento rok. Jedná se především o opravu střechy obecního úřadu, úpravu
zeleně v obci a oslavu 125. výročí budovy MŠ.
Usnesení č. 1/1/2015
ZO schválilo (9 členů ZO pro) rozpočet obce na rok 2015 (viz příloha).
Příjmy - 6 526 800 Kč, Výdaje - 7 977 000 Kč. Schodek rozpočtu 1 450 200 Kč bude krytý
z přebytku minulého období.

K bodu 2
ZO projednalo žádost pana Martina Galety o odprodej obecního pozemku
p.č. 201, který vždy užívali a částečně je i zastavěn.
Všichni zúčastnění měli k dispozici plán pozemku a mapu pozemku. Na příštím zasedání se
bude hlasovat ohledně ceny.

Usnesení č. 2/1/2015
ZO schválilo (9 členů ZO pro) záměr prodeje obecního pozemku p.č.201 (113 m2 – ostatní
plocha) panu Martinu Galetovi s tím, že všechny náklady spojené s prodejem bude hradit
kupující.
K bodu 3
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem pana Martina Smetany o prodloužení smlouvy o
výpůjčce obecních pozemků p. č. 437, 438, 439, 441,733/1, 734, 402/2. Jedná se o pozemky,
pro které nemá obec žádné využití. Jsou to převážně pastviny, o které se pan Smetana řádně
stará již několik let.
Usnesení č.3/1/2015
ZO schválilo (9 členů ZO pro) záměr výpůjčky obecních pozemků p. č. 437,438,439,441,
733/1, 734, 402/2.
Po povinném 15 denním oznámení na úřední desce, bude rozhodnuto na příštím zasedání
ZO.
K bodu 4
a) ZO projednalo žádost paní Ivy Macíkové o rozšíření komunikace p. č. 381. Jedná se o
účelovou komunikaci ve svahovitém terénu, která v sousedství s p. č. 411 je využívána
především chodci, pro které je její šíře dostačující.
Usnesení č.4/1/2015
ZO neschválilo (9 členů ZO proti) rozšíření komunikace p. č. 381.
b) ZO navrhlo, aby se zamezilo neustálým sporům a nesvárům o využívání pozemku p.
č.393/2,tento pozemek od majitelky vykoupit.
Usnesení č. 5/1/2015
ZO schválilo (9 členů ZO pro) navrhnout majitelce Ivě Macíkové odkup pozemku p. č. 393/2.
K bodu 5
ZO projednalo vyhlášku č.321/2014 „O rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů“, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2015. Podle
této vyhlášky jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro
biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku. V této záležitosti se nabízí možnost spolupráce s obcí Ostrata, která
spočívá v přistavení jejich kontejneru o obsahu 6m3 k soustředění tohoto bioodpadu a
následné likvidace v jejich kompostárně. Dále ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci
pod hlavičkou Mikroregionu Slušovicko na nákup kontejnerů ( dotace až 90 %).
Usnesení č.6/1/2015
ZO schválilo (9 členů ZO pro) spolupráci s obcí Ostrata na likvidaci bioodpadu v jejich
kompostárně. Kontejner na bioodpad bude přistaven naproti Biozávodu na parcele č. 141/1
vedle areálu pana Sojky.
ZO schválilo (9 členů ZO pro) nákup dvou kontejnerů v případě, že Mikroregion Slušovicko
dostane na tento účel dotaci a pověřila starostu podpisem smluv ( o výpůjčce a
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace).

K bodu 6
a) starosta obce seznámil zastupitele o jednáních, které se vedou o přejezd motorových
vozidel po lesní levobřežní cestě u přehrady, která je v majetku „Lesního družstva SG Janůvky
ve Slušovicích“. Jedná se o spolupodílení na údržbě, povolení k vjezdu, uzamykání závory atd.
Na posledním jednání, bylo konstatováno, že na údržbě se bude podílet ten, který v daném
roce bude provádět těžbu, resp. poškodí tuto komunikaci. Uzamykání závory se
nedoporučilo.
ZO vzalo na vědomí
b) Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že Nový Občanský zákoník ukládá všem
organizačním jednotkám Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně SDH přeregistraci
z právní formy Občanské sdružení na Pobočný spolek. K tomuto potřebují souhlas vlastníka
nemovitosti (Obec Hrobice) s umístěním sídla.
Usnesení č.7/1/2015
ZO schválilo (8 členů pro), že souhlasí s tím, aby na adrese Hrobice 126 bylo umístěno sídlo
Pobočného spolku SDH Hrobice.
c) ZO projednalo žádost Spolku Lungta o připojení se k Mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Usnesení č.8/1/2015
ZO neschválilo (8 členů proti) připojení se k Mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
d) zastupitel obce pan Pavel Červenka upozornil na podmáčenou cestu vedle hasičské
zbrojnice.
Bylo dohodnuto, že se nechá dovézt menší auto hrubého makadamu, kterým se tato cesta
vyspraví.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina
2. Pozvánka
3. Návrh rozpočtu obce Hrobice na rok 2015
4. Rozpočet obce Hrobice 2015

Zápis byl vyhotoven: 2. 3. 2015

