Z á p i s č. 5/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích 5. 12. 2013 v zasedací místnosti OÚ (1. Patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Huňa, Milan Štefka
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řidil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Projednání půjčky (včetně úroku) MAS Vizovicko a Slušovicko.
2. Návrh a schválení inventarizačních komisí.
3. Úprava rozpočtu.
4. Rozpočet obce na rok 2014, schválení rozpočtového provizoria.
5. Žádosti o finanční příspěvky.
6. Tříkrálová sbírka v roce 2014.
7. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
ZO projednalo půjčku ze dne 25. 2. 2011 MAS Vizovicko a Slušovicko ve výši 13 832 Kč
(Usnesení č. 4/1/2011).
Usnesení č. 1/5/2013
ZO jednomyslně schválilo prominutí půjčky MAS Vizovicko a Slušovicko, včetně úroků,
ze dne 25. 2. 2011 (Usnesení č. 4/1/2011).
K bodu 2
Návrh a schválení inventarizačních komisí.
ZO projednalo návrh inventarizační komise pro inventarizaci majetku za rok 2013.
Usnesení č. 2/5/2013
ZO jednomyslně schválilo inventarizační komise pro inventarizaci majetku za rok 2013
ve složení:
Obecní úřad Jaroslav Gajdošík - předseda komise
Ludmila Červenková
Alena Družbová
Mateřská škola –
Milan Štefka - předseda komise
Josef Škubica
Jana Šenkeříková
Hasičská zbrojnice – Zdeněk Huňa – předseda komise
Rudolf Halaška
Pavel Červenka
Likvidační komise – schváleno 10. 11. 2010 (zápis č. 7/2010).

K bodu 3
ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 3, 4 a návrh možnosti pravomoci starosty provádět
rozpočtová opatření obce.
Usnesení č. 3/5/2013
ZO jednomyslně schválilo úpravu rozpočtu č. 3, 4 (viz příloha zápisu).
ZO jednomyslně schválilo pravomoc starosty provádět aktuální rozpočtová opatření obce,
která budou následně projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 4
ZO projednalo rozpočtové provizorium na rok 2014.
Usnesení č. 4/5/2013
ZO jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na rok 2014 v částce 855 826 Kč
(2/12 roku 2013).
Definitivní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
a zákonem č. 250//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů
v měsíci únoru 2014.
K bodu 5
ZO projednalo žádosti o finanční příspěvky:
a) Na provoz Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, odborná sociální poradna Zlín
pro rok 2014.
b) Na pomoc obětem tajfunu na Filipínách, humanitární organizaci „Člověk v tísni.“
Usnesení č. 5/5/2013
ZO jednomyslně schválilo finanční příspěvek v částce 1 000 Kč - na provoz Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje.
ZO jednomyslně neschválilo finanční příspěvek humanitární organizaci „Člověk v tísni“
na pomoc obětem tajfunu na Filipínách.
K bodu 6
Starosta obce v krátkosti shrnul činnost Charity Zlín v roce 2013 a seznámil zastupitelstvo
obce s přípravou již 15. Tříkrálové sbírky, která proběhne ve dnech 2. – 6. 1. 2014. V naší obci
se sbírka uskuteční v sobotu 4. 1. 2014 a budou utvořeny 2 skupiny koledníků.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 7
a) ZO projednalo na doporučení auditorky změny ve Stanovách Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Slušovicko.
Usnesení č. 6/5/2013
ZO jednomyslně schválilo doplnění stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Slušovicko následovně:
a) V odstavci I. se doplňují členské obce Hrobice, Ostrata a Kašava.
b) Odstavec IX. – pracovní výbor se doplňuje o složení pracovního výboru zástupci
vyjmenovaných obcí.
c) Odstavec XIV. – kontrola se doplňuje o bod 3), kterým se ustanovuje tříčlenný orgán,
který schvaluje účetní závěrku svazku obcí.

b) I. ZO projednalo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí Hrobice na
Moravě a JMP Net, s. r.o. na „plynárenské zařízení“ (Plynovodní přípojka č. 2101191
- Hrobice na Moravě) na části pozemku parcela č. 160/1.
Věcné břemeno spočívá v:
a)Právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení.
b) Právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
Usnesení č. 7/5/2013
ZO jednomyslně schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Hrobice na Moravě a JMP Net, s. r. o. na „plynárenské zařízení“ (Plynovodní přípojka
č. 2101191 – Hrobice na Moravě) na části pozemku parcela č. 160/1.
II. ZO projednalo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí Hrobice na
Moravě a RWE GasNet, s. r. o. na „plynárenské zařízení „ (Přeložka STL plynovodní
přípojky v k. ú. Hrobice na Moravě č. p. 13, parcela č. 160/1, 238 st.pl. – Roman Večeřa)
na části pozemku parcela č. 160/1.
Věcné břemeno spočívá v :
a) Právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení.
b) Právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
Usnesení č. 8/5/2013
ZO jednomyslně schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí
Hrobice na Moravě a RWE GasNet, s. r. o. (Přeložka STL plynovodní přípojky v k. ú.
Hrobice na Moravě č. p. 13, parcela č. 160/1, 238 st. pl. – Roman Večeřa) na části
pozemku parcela č. 160/1.
c) ZO projednalo nabídku firmy „Extéria s. r. o. „ na poskytování zákonných povinností
zaměstnavatele pro bezpečnost práce – BOZP (akční cena 6 620 Kč + DPH) a na
poskytování zákonných povinností v požární ochraně - PO (akční cena 4 800Kč + DPH).
Usnesení č. 9/5/2013
ZO jednomyslně neschválilo uzavření smlouvy se společností Extéria s. r. o. na poskytování
zákonných povinností pro BOZP a PO a pověřilo starostu obce, aby prověřil nabídky jiných
poskytovatelů.
d) Zastupitel a předseda kontrolního výboru pan Pavel Červenka přednesl zprávu
o kontrole zápisů a plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce.
Kontrolní výbor shledal, že usnesení zastupitelstva obce jsou plněna.
ZO vzalo na vědomí.
V následující diskusi navrhl pan Pavel Červenka, že by se měl opravit sokl na severní straně
MŠ, který je ve velmi špatném stavu (vlhkost, opadaná omítka atd.).
ZO vzalo na vědomí, rozhodnutí bude při schvalování rozpočtu v únoru 2014.

