Z á p i s č. 5/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 13. 9. 2012 v zasedací místnosti OÚ (1.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Červenka, Milan Štefka
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Schválení záměru odprodeje obecního pozemku parc. č. 257/2 (133 m2 – zahrada).
2. Stanovení ceny pozemku parc. č. 103 (148 m2 – ostatní plocha).
3. Žádost o výpůjčku pozemku (část parcele č. 404).
4. Oprava místních komunikací a návrh na realizaci nového dopravního značení.
5. Úprava rozpočtu.
6. Informace o probíhajících stavbách.
7. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
ZO projednalo žádost pana Zdeňka Dujky o prodej obecního pozemku
parc. č. 257/2 – 133 m2.
Usnesení č.1/5/2012
ZO jednomyslně schválilo záměr prodeje obecního pozemku – parc. č. 257/2 – 133 m2
panu Zdeňku Dujkovi.
K bodu 2
ZO projednalo kupní cenu pozemku parc. č. 103 (148 m2 – Věra Paroulková).
Usnesení č. 2/5/2012
ZO jednomyslně schválilo kupní cenu pozemku parc. č. 103 (148 m2 _ Věra Paroulková)
ve výši 80 Kč/m2.
K bodu 3
ZO projednalo žádost pana Josefa Kužely o výpůjčku pozemku (část parcely
č. 404).
Usnesení č. 3/5/2012
ZO neschválilo výpůjčku pozemku (část parcely 404) panu Josefu Kuželovi
a navrhlo, aby si pan Josef Kužela tuto část parcely odkoupil.
6 členů ZO proti, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Ing. František Gajdošík).
K bodu 4
ZO projednalo realizaci nového dopravního značení v jižní části obce a opravu místních
komunikací.
Usnesení č. 4/5/2012
ZO jednomyslně schválilo, že s návrhem realizace dopravního značení v jižní části obce se
bude ještě podrobněji zabývat.
ZO jednomyslně schválilo opravu poškozených místních komunikací recyklační metodou
za tepla.

K bodu 5
ZO projednalo 4. úpravu rozpočtu v roce 2012.
Usnesení č. 5/5/2012
ZO jednomyslně schválilo 4. úpravu rozpočtu viz příloha zápisu.
K bodu 6
Starosta informoval, že stavba „rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení v MŠ“ byla
úspěšně dokončena a zkolaudována.
Závěrečná zpráva byla předána Zlínskému kraji, který nám, na základě této zprávy,
proplatí dotaci.
Projekt „oprava chodníků, obecního prostranství a okolí sportoviště“ právě probíhá a termín
dokončení následného profinancování je stanoven do 10. 12. 2012.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 7
a) ZO znovu projednalo podnět paní Minaříkové vybudovat v horní části obce betlém.
Usnesení č. 7a/5/2012
ZO jednomyslně neschválilo vybudovat betlém v horní části obce i z toho důvodu, že
část zamýšleného pozemku nepatří obci Hrobice.
b) ZO projednalo možnost požádat o dotaci spolu s ostatními obcemi Vizovicka a Slušovicka
na kompostéry pro obec a poskytnout je občanům.
Usnesení č. 7b/5/2012
ZO jednomyslně schválilo zakoupit pro obec 100 ks kompostérů.
c) ZO projednalo smlouvu mezi JMP NET a Obcí Hrobice o právu provést stavbu za účelem
umístění plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO STL Hrobice – Březová“.
Usnesení č. 7c/5/2012
ZO jednomyslně schválilo smlouvu s JMP NET uzavřít.
d) ZO projednalo možnost zakoupení státních dluhopisů v případě lukrativní nabídky pro
Obec Hrobice a výši finančních prostředků na tuto transakci.
Usnesení č. 7d/5/2012
ZO jednomyslně schválilo zakoupení státních dluhopisů v případě výhodné nabídky pro
obec (zisk více než 2,5 %) a pověřilo starostu obce Ing. Františka Gajdošíka k provedení
této finanční transakce.
ZO jednomyslně schválilo nákup státních dluhopisů za 2 000 000 Kč.

e) ZO projednalo žádost Petry Škrabálkové o půjčku 15 tis. Kč
na zakoupení sedací soupravy.
Usnesení č. 7e/5/2012
ZO jednomyslně neschválilo půjčku 15 tis. Kč Petře Škrabálkové
na zakoupení sedací soupravy.

