Z á p i s č. 4/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích 19. 8. 2011 v zasedací místnosti OÚ (1. patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Červenková, Jaroslav Gajdošík
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Prodloužení výpůjčky Mikroregionu Slušovicko – dodatek č. 1 smlouvy.
2. Výkup pozemků parc. č. 69/1, 69/7.
3. Úprava rozpočtu.
4. Projednání ostatních záležitostí.
K bodu 1
ZO projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Mikroregionu Slušovicko ve věci
prodloužení doby splatnosti. Vrácení finančních prostředků bylo původně stanoveno
do 30. 6. 2011.
Usnesení č. 1/4/2011
ZO jednomyslně schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Mikroregionu Slušovicko
ze dne 15. 10. 2010 ve věci prodloužení doby splatnosti do 31. 12. 2011.
K bodu 2
ZO projednalo vykoupení pozemků parc. č. 69/1 a 69/7.
Usnesení č. 2/4/2011
ZO jednomyslně schválilo vykoupit pozemky parc. č. 69/1 a 69/7 za vypočtenou cenu
dle znaleckého posudku.
K bodu 3
ZO projednalo 3. úpravu rozpočtu.
Usnesení č. 3/4/2011
ZO jednomyslně schválilo 3. úpravu rozpočtu (viz příloha).
K bodu 4
a) ZO projednalo předložený návrh starosty obce na jmenování kronikáře obce.
Usnesení č.4/4/2011
ZO jednomyslně schválilo jmenovat kronikářku obce paní Květu Minaříkovou.
b) Starosta obce informoval ZO o stavu kanalizace od domů čp. 38 a čp. 138.
Z kamerového záznamu vyplynulo, že ve vzdálenosti 9 m od šachty před domem čp. 131
směrem k domu čp. 38 je kanalizace propadlá asi o polovinu průměru, dochází zde
k uvolňování drobných částic, a to je hlavní příčina ucpávání. Po domluvě s projektantem
panem Dočkalem není třeba dělat projekt a opravu si můžeme udělat sami.
ZO vzalo na vědomí.
c) Starosta seznámil ZO, že obci byl schválen účelový finanční příspěvek z Ministerstva
kultury na obnovu kulturní památky, Zvonice v Hrobicích, ve výši 33 tis. Kč.
ZO vzalo na vědomí.

d) V následné diskusi se Zdeněk Huňa vyjádřil ke kanálku na obecním pozemku
parc. č. 305, který kope pan Štefka za účelem svedení povrchových vod do kanalizace.
Vadí mu, vykopaná zemina se ukládá na tento pozemek, který celý rok udržuje.
Pokud by zemina byla zbavena kamení, nebyl by problém, ale tak je to špatně, protože
vyčnívající kamení mu může poškodit sekačku.
Dále připomenul, že před jeho domem na státní komunikaci III/4916 je neustále
umístěn výstražný kužel z důvodu trhlinky ve vozovce.
Starosta vyzve Ředitelství silnic Zlínského kraje o urychlené řešení tohoto problému.
Pan Zdeněk Čuřík se informoval, kdo a jakým způsobem vybírá skladby, které se
hrají v obecním rozhlase při různých jubilejích.
Každý občan má možnost vybrat, co by si chtěl nechat zahrát.

