Z á p i s č. 2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 6. 5. 2013 v zasedací místnosti OÚ (1.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kužela, Rudolf Halaška
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Zpráva o hospodaření obce za rok 2012 (schválení závěrečného účtu).
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 (audit).
3. Schválení účetní závěrky za rok 2012.
4. Návrh a schválení zadání Změny č. 1 ÚPN Hrobice.
5. Návrh a schválení Plánu financování obnovy kanalizace.
6. Projednání žádosti o stavbu plotu na parcelním č. 404.
7. Návrh a projednání taneční zábavy.
8. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášt.
K bodu 1
ZO projednalo zprávu o hospodaření obce za rok 2012 (závěrečný účet).
Celkové příjmy činily 7 318 826 Kč. Celkové výdaje činily 7 492 935 Kč.
Obec hospodařila se schodkem, který byl krytý z přebytku milých období.
ZO projednalo výsledek hospodaření u příspěvkové organizace (MŠ Hrobice).
Celkové výnosy činily 2 539 490,73 Kč. Celkové náklady činily 2 453 084,74 Kč.
Výsledek hospodaření byl 86 405,99 Kč.
ZO projednalo žádost o schválení rozdělení výsledku hospodaření s celoročním
hospodařením za rok 2012.
Usnesení č.1/2/2013
ZO jednomyslně schválilo závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2012
bez výhrad.
ZO jednomyslně schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Hrobice.
Výsledek hospodaření 86 405,99 Kč byl rozdělen následovně:
- rezervní fond 66 405,99 Kč
- fond odměn 20 000 Kč.
K bodu 2
ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrobice za rok 2012
č. 23/2013/KŘ.
Usnesení č. 2/2/2013
ZO jednomyslně schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrobice
Č. 23/2013/KŘ.

K bodu 3
ZO projednalo účetní závěrku Obce Hrobice (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha)
za rok 2012.
ZO projednalo účetní závěrku MŠ Hrobice (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha) za rok 2012.
Usnesení č. 3/2/2013
ZO jednomyslně schválilo účetní závěrku Obce Hrobice zpracovanou k 31. 12. 2012 za účetní
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
ZO jednomyslně schválilo účetní závěrku MŠ Hrobice zpracovanou k 31. 12. 2012 za účetní
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
K bodu 4
ZO projednalo návrh zadání Změny č. 1 ÚPN Hrobice.
Usnesení č. 4/2/2013
ZO schválilo návrh zadání Změny č. 1 ÚPN Hrobice.
8 členů ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Milan Štefka).
K bodu 5
ZO projednalo návrh Plánu financování obnovy kanalizace.
Usnesení č. 5/2/2013
ZO jednomyslně schválilo Plán financování obnovy kanalizace č. 1/2013. Výše poplatku bude
stanovena na příštím zasedání ZO.
K bodu 6
ZO projednalo žádost pana Josefa Kužely o stavbu plotu na parcelním čísle 404.
Usnesení č. 6/2/2013
ZO jednomyslně neschválilo žádost pana Josefa Kužely o stavbu plotu, ale navrhlo pronájem
části parcely č. 404 za 100 Kč/rok.
K bodu 7
ZO projednalo možnost uspořádání taneční zábavy v areálu Dubíček.
Usnesení 7/2/2013
ZO jednomyslně schválilo uspořádat taneční zábavu v areálu Dubíček.
Termín bude upřesněn (27. 7., 3. 8., 10. 8. 2013).
K bodu 8
a) ZO projednalo žádost pana Antonína Štefky o výpůjčku obecního pozemku (část parcely
č. 297 – cca 25 m2), který sousedí s jeho pozemkem (parc. č. 303).
Usnesení č. 8a/2/2013
ZO jednomyslně schválilo výpůjčku obecního pozemku (část parcely č. 297 – cca 25 m2)
panu Antonínu Štefkovi do 31. 12. 2016.
b) ZO projednalo „Žádost o zveřejnění omluvy“ paní Vlasty Křižanové za uvedení jejího jména
v Hrobickém zpravodaji v zápise č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 2. 2013.
Usnesení č. 8b/2/2013
ZO jednomyslně schválilo navrhovaný obsah odpovědi a pověřilo redakční radu, aby
odpověděla paní Vlastě Křižanové na její „Žádost o zveřejnění omluvy“.

c) Starosta obce informoval, že ve čtvrtek 16. 5. 2013 v době od 8,30 – 10,30 bude mít
v prostorách obecního úřadu úřední den pro naše občany sociální pracovnice MěÚ
Vizovice slečna Lenka Jirásková, Bc.
ZO vzalo na vědomí.
d) Zastupitel obce pan Milan Štefka navrhl, že by bylo vhodné snížit turistický rozcestník
ve středu obce a naopak nápisy opatřit větším písmem.
ZO vzalo na vědomí.
e) Zastupitelka obce paní Ludmila Červenková navrhla, že by se letošní zájezd uskutečnil
do Moravského krasu.
Z diskuse vyplynulo, že by vhodné termíny byly 24. srpna nebo 21. září 2013.
Paní Červenková prověří možnosti tohoto zájezdu u firmy Rapant a spol.
ZO vzalo na vědomí.

