Z á p i s č. 5/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích 20. 10. 2011 v zasedací místnosti OÚ (1. patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Huňa, Milan Štefka
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Interpelace OÚ Hrobice o prodloužení provozní doby MŠ Hrobice.
2. Návrh opatření obecné povahy č. 1/2011 – Územní plán Hrobice.
3. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc. č. 161.
4. Neinvestiční výdaje na děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
5. Výkup pozemku parc. č. 332/3 a ¾ podílu pozemku parc. č. 332/1.
6. Nadzemní hydrant – Nové Dvory.
7. Návrh a schválení inventarizačních komisí.
8. Projednání ostatních záležitostí.
a) Zpráva kontrolního výboru.
b) Návrh Milana Štefky projednat rozšíření kamerového systému u hřiště v MŠ.
c) Informace o odměňování kronikářky obce.
K bodu 1
ZO projednalo „Interpelaci OÚ Hrobice o prodloužení provozní doby v MŠ Hrobice“,
kde někteří rodiče žádají o prodloužení provozní doby do 16:00 hodin.
Starosta obce řešil tuto problematiku s pracovnicí Krajského úřad Zlín s paní Mgr. Věrou
Korcovou z Odboru školství, která se vyjádřila, že „ pokud počet hlídaných dětí bude nižší
než 5, je provoz nerentabilní a prodloužení provozní doby nedoporučuje“. Dále starosta obce
seznámil ZO s provozní dobou v MŠ v okolních obcích:
Veselá – do 15:15 hodin
Všemina, Trnava – do 15:30 hodin
Slušovice, Lukov, Březová, Hvozdná – do 16:00 hodin.
V obcích Březová a Hvozdná zůstávají do 16:00 hodin maximálně 2 děti a v obci Hvozdná
plánují, že provozní dobu opět zkrátí.
V diskusi se vyjádřili přítomní rodiče (Veronika Bobálová, Erika Mikelová, manželé
Zbořilovi), kteří uvedli své důvody interpelace, a také zastupitelé obce.
Usnesení č. 1/5/2011
ZO jednomyslně schválilo:
a) Starosta obce projedná s majitelem firmy Housacar, zda by na Hrobice mohl zajíždět
autobus z Trnavy, který jede do Zlína (odjezd z Trnavy v 15:50 hodin),
aby učitelky MŠ mohly děti po této době dovézt do Slušovic.
b) Pokusit se najít za pomoci rodičů vhodnou osobu, která by za úplatu byla ochotna pohlídat
děti do 16:00 hodin.
Starosta osloví také paní Minaříkovou, která má pedagogické vzdělání, jestli by nebyla
ochotna pomoct s hlídáním dětí.

K bodu 2
ZO projednalo návrh opatření obecné povahy č. 1/2011- Územní plán Hrobice.
Usnesení č. 2/5/2011
ZO jednomyslně schválilo vydání Územního plánu Hrobice.
Konstatuje po ověření
souladu ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu
Hrobice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu.
Rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy a
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou Opatření obecné povahy č. 1/2011 Územní plán Hrobice.
K bodu 3
ZO projednalo „Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
parc. č. 161“ mezi Obcí Hrobice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o již zrealizovanou stavu
rozšíření sítě NN pro novostavbu p. Jaromíra Dronka.
Usnesení č.3/5/2011
ZO jednomyslně schválilo „Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku parc. č. 161“ mezi Obcí Hrobice a E.ON Distribuce, a.s.
K bodu 4
ZO projednalo neinvestiční výdaje na děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
Usnesení č.4/5/2011
ZO jednomyslně schválilo, aby okolní obce, ze kterých chodí děti do MŠ v Hrobicích,
uhradily roční neinvestiční výdaje v hodnotě 3 000 Kč na dítě Obci Hrobice.
Starosta zašle okolním obcím návrh smlouvy.
K bodu 5
ZO projednalo výkup pozemků parc. č. 332/3 a ¾ podílu pozemku parc. č. 332/1.
Usnesení č. 5/5/2011
a) ZO jednomyslně schválilo výkup pozemku parc. č. 332/3 za cenu dle znaleckého posudku.
b) ZO jednomyslně schválilo výkup ¾ pozemku parc. 332/1 za 5 000 Kč od Lesů České
republiky, s. p.

K bodu 6
ZO projednalo možnost zřízení nadzemního hydrantu v Nových Dvorech.
Usnesení č.6/5/2011
ZO jednomyslně schválilo, že tento záměr zatím nebude řešit z důvodu vysoké cenové
nabídky (50 000 Kč) a zváží možnost požádat Zlínský kraj o dotaci.
K bodu 7
ZO projednalo návrh na složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku na rok
2011.
Usnesení č. 7/7/2011
ZO jednomyslně schválilo inventarizační komise pro inventarizaci majetku na rok 2011
ve složení:
Obecní úřad Jaroslav Gajdošík – předseda komise
Alena Družbová
Ludmila Červenková
Mateřská škola - Milan Štefka - předseda komise
Rudolf Halaška
Jana Šenkeříková
Zdeněk Huňa – předseda komise
Hasičská zbrojnice –
Josef Škubica
Pavel Červenka
Likvidační komise – schváleno 10. 11. 2010 (zápis č.7/2010).
K bodu 8
a) Zastupitel Pavel Červenka, předseda kontrolního výboru (KV) seznámil ZO se zprávou
KV.
Uvedl, že v zápise č.1 není dodrženo Usnesení č. 7/1/2011.
K tomu se vyjádřil starosta, že v nejbližších dnech dojde k nápravě.
Usnesení č. 8a/1/2011
ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Z dalšího jednání zastupitelstva obce se omluvil zastupitel Jaroslav Gajdošík.
b) Návrh zastupitele Milana Štefky – rozšířit kamerový systém u hřiště v MŠ.
Usnesení č. 8b/7/2011
ZO jednomyslně schválilo pana Milana Štefku, aby oslovi1 firmu pana Hrbáčka
(dodavatel stávajících kamer), aby zpracoval cenovou nabídku na tento záměr a o jeho
realizaci rozhodne ZO na příštím zasedání.
c) ZO projednalo odměnu za vedení kroniky obce.
Usnesení č. 8c/7/2011
ZO se dohodlo, že odměna bude schválena až podle rozsahu zpracování.
.
d) V diskusi starosta informoval ZO v jaké fázi je zpracování žádosti o dotaci na opravu
chodníků kolem místních komunikací.

