Z á p i s č. 1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 25.2.2011 v zasedací místnosti
OÚ (1. patro)
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Červenková, Josef Škubica
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Zpráva obvodního oddělení Policie ČR Fryšták.
2. Rozpočet na rok 2011 (návrh, schválení).
3. Možnost vykoupení účelových komunikací, které nejsou v majetku obce.
4. Výstavba přístřešku v areálu na Dubíčku, možnosti, uspořádání.
5. Půjčka MAS Vizovicko a Slušovicko.
6. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
Zástupce obvodního oddělení Policie ČR Fryšták se bez uvedení důvodu nedostavil.
K bodu 2
ZO projednalo rozpočet na rok 2011, který přednesl starosta obce.
Usnesení č. 1/1/2011
ZO jednomyslně schválilo rozpočet na rok 2011.
Celkové příjmy – 4 610 tis. Kč. Celkové výdaje - 4 078 tis. Kč.
ZO schválilo revitalizaci chodníků a oprávnilo starostu obce ing. Františka Gajdošíka jednat
s dotčenými orgány v této věci.
Financování – pol. 8115 - 532 tis. Kč (vyrovnání rozpočtu).
K bodu 3
ZO projednalo možnost vykoupení pozemků, které nejsou v majetku obce. Jedná se většinou
o účelové komunikace.
Usnesení č.2/1/2011
ZO jednomyslně schválilo, aby starosta vyvolal jednání s majiteli pozemků parc. č. 332/1,
332/3, 332/4, 852/2 s tím, že Obec Hrobice má zájem tyto pozemky odkoupit.
V případě kladného stanoviska dát vypracovat znalecký posudek.
K bodu 4
ZO projednalo výstavbu přístřešku v areálu Dubíček.
Usnesení č. 3/1/2011
ZO jednomyslně schválilo, že se prodlouží střecha v celé délce o 5 m a nový přístřešek
se stavit nebude. Starosta obce osloví firmy a podle cenové nabídky a dostupných referencí
vybere, kdo tyto práce provede.

K bodu 5
ZO projednalo půjčku MAS Vizovicko a Slušovicko na předfinancování režijních výdajů, kdy
je potřeba překlenout období až osm měsíců. Tuto dobu musí počkat MAS na proplacení
výdajů za předešlou etapu. Tyto prostředky budou průběžně spláceny do konce
programovacího období ( 31. 12. 2013). Výše půjčky je stanovena násobkem podle počtu
obyvatel.
Usnesení č. 4/1/2011
ZO jednomyslně schválilo půjčku MAS Vizovicko a Slušovicko v částce 13 832 Kč,
která musí být uhrazena do roku 2013.
K bodu 6
a) Starosta informoval ZO v jaké fázi je zpracován nový územní plán obce.
Architekt obce pan ing. arch. Dujka 24. 2. 2011 předal ve dvou vyhotoveních
Návrh zadání jak v listinné podobě, tak na CD. Každý občan má možnost se s územním
plánem seznámit.
Jedno paré „návrhu“ bylo předáno pořizovateli územního plánu (Město Vizovice), který
si bude řídit další postup.
ZO vzalo na vědomí.
b) ZO bylo seznámeno s rozhodnutím, které upravuje a omezuje přístup na veřejně
přístupnou účelovou komunikaci na parc. č. 393/2.
ZO vzalo na vědomí.
c) ZO projednalo prosbu o uspořádání humanitární sbírky, kterou pořádá Diakonie Broumov.
Usnesení č. 5/1/2011
ZO jednomyslně schválilo uskutečnit humanitární sbírku, kterou pořádá Diakonie
Broumov a stanovilo termín sbírky na 2. – 6. května 2011. Občané budou ještě před
sbírkou blíže seznámeni se způsobem sbírky.
d) Starosta informoval ZO, že odkup části parcely 348 je pozastaven, dokud se nevyřeší
skutečné hranice sousedních pozemků.
e) ZO projednalo žádost paní Andrey Červenkové a Petry Škrabálkové, na vybudování
přístřešku ke vchodům k jejím bytům na domě Okál.
Paní Červenková rovněž žádá přehradit zadní část garáže, aby tam mohli mít i malý sklep.
Usnesení č. 6/1/2011
ZO jednomyslně schválilo žádost paní Andrey Červenkové a Petry Škrabálkové vybudovat
přístřešek ke vchodům do jejich bytů.
ZO jednomyslně schválilo paní Červenkové rozdělit garáž na dvě místnosti, aby tam
vznikl i malý sklep.
f) Starosta přečetl dopis pana Jaroslava Gajdošíka, který poukázal na některé nedostatky
v komunikaci mezi zastupiteli a upozornil na zoufalou situaci na zahradě MŠ a vedlejším
sportovním areálu. Zahrada MŠ se nezamyká, ale je přístupná jen proto, aby si sportující
mohli vzít míč, který jim tam náhodou spadne. A tak se stane, že toho zneužívají místní
výtržníci, kteří se tam chodí vyřádit. Každý rok jsou v zahradě mimo jiné zlámány
minimálně dvě nové vysázené jabloně.
Usnesení č. 7/1/2011
ZO jednomyslně schválilo nechat vyrobit omezující značky vstupu na hřiště a zahradu
MŠ. Ke vstupu do areálu umístit „Řád hřiště“.

g) Starosta obce informoval ZO o kontrole České inspekce na lesní hospodářství.
Inspekce dopadla dobře, ale vytkla nám velmi špatný stav cesty v našem lese
za přehradou na katastru obce Kašava. Bohužel tento špatný stav jsme nezpůsobili
my, ale bezohlední lesní traktoristé, kteří po ní projíždí, i když jim to zrovna počasí
neumožňuje. Podle nařízení inspekce musíme cestu opravit.
ZO vzalo na vědomí.
h) Předseda kontrolního výboru Pavel Červenka přednesl zprávu kontrolního výboru.
Kontrolní výbor nemá k zápisům připomínky, ale upozorňuje, že zápisy 5 – 8/2010
nejsou vyvěšeny na úřední desce internetových stránek.
Kontrola plnění přijatých usnesení – bez připomínek.
Kontrola stavu nemovitostí v majetku obce – budova MŠ – opravit sokl, před vchodem
do MŠ opravit propadlou dlažbu.
Kontrolní výbor doporučuje:
- rekonstrukce komunikace za MŠ až k domu pana Nevřaly, nový asfaltový povrch
i na přilehlé parkoviště MŠ, včetně odvodnění.
- oprava komunikací, například Bednaříkova ulička, vzedmutý asfalt pod domem
Františka Mikela
- zvážit technologii oprav, tzv. zastříkání asfaltem a drtí je ve většině případů absolutně
nedostačující.
ZO vzalo na vědomí.
ch) Starosta obce informoval ZO, že 7. 12. 2010 v zák. č. 375/2010 Sb., vyšla aktualizace
odměňování členů ZO v souladu s přílohou č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Toto
nařízení vstoupilo v platnost dne 1. 1. 2011.
Usnesení č. 8/1/2011
ZO jednomyslně schválilo odměňování členů zastupitelstva obce v souladu
s přílohou č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 375/2010
Sb., s platností od 1. 1. 2011.

