Z á p i s č. 1/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 27. 2. 2012 v zasedací místnosti OÚ (1.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Pavel Červenka, Rudolf Halaška
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Vypouštění odpadních vod z obce.
2. Rozpočet na rok 2012 (návrh, schválení).
3. Výkup pozemků (cesta k Březové), stanovení kupní ceny.
4. Prodej obecního pozemku – parcela č. 389.
5. Žádost o změnu ÚPN Hrobice.
6. Informace o dotacích.
7. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
Zasedání byli přítomni pan Ing. Petr Vyoral (V-Projekt) a Ing. Dušan Novotný
(Centroprojekt a.s.), kteří seznámili ZO s „Problematikou odkanalizování obce Hrobice“.
Jsou dvě varianty, a to buď vybudovat pod obcí vlastní ČOV nebo se napojit přivaděčem na
ČOV Slušovice. Z diskuse vyplynulo, že každá z těchto variant má své kladné stránky, ale
také záporné, cenově jsou si však rovnocenné.
Pan Ing. Vyoral navrhl, aby na Městském úřadě Vizovice proběhlo jednání za přítomnosti
jeho, zástupců obce (starosta, místostarosta), Odboru životního prostředí Vizovice (paní Ing.
Jelénková) a ČOV Slušovice (pan Ing. Malík).
Usnesení č. 1/1/2012
ZO jednomyslně schválilo, aby se uskutečnilo jednání na Městském úřadu Vizovice, Odbor
ŽP a starostu obce pověřilo, aby zajistil návrh smlouvy mezi Obcí Hrobice a vlastníkem ČOV
Slušovice, a také způsob tvorby ceny stočného.
K bodu 2
ZO projednalo rozpočet na rok 2012, který přednesla účetní obce.
Usnesení č. 2/1/2012
ZO jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2012.
Celkové příjmy - 4 465 tis. Kč. Celkové výdaje - 6 851 tis. Kč.
Financování pol. 8115 + 2 386 tis. Kč.
Nevyrovnaný rozpočet bude krytý z přebytku minulých období.
K bodu 3
ZO projednalo nabídku paní Milady Vlachové odprodat Obci Hrobice část pozemku
č. parcely 141/17 (81,5 m2 – komunikace).
Usnesení č. 3/1/2012
ZO jednomyslně schválilo odkoupit část pozemku č. parcely 141/17 (81,5 m2 komunikace) od
paní Vlachové za kupní cenu 15 Kč/m2. Jedná se o komunikaci směrem k Březové.
ZO jednomyslně schválilo, aby starosta oslovil i ostatní vlastníky pozemků v lokalitě směr
Březová a nabídl jim vykoupit od nich pozemky rovněž za cenu 15 Kč/m2.

K bodu 4
ZO projednalo žádost pana Petra Kopřivy o odprodej obecního pozemku
(parc. č. 388).
Usnesení č. 4/1/2012
ZO schválilo odprodej obecního pozemku (par. č. 388) panu Petru Kopřivovi.
6 členů ZO pro a 3 členové ZO se zdrželi hlasování (M. Štefka, P. Červenka, R. Halaška).
ZO schválilo kupní cenu pozemku 80 Kč/m2.
6 členů ZO pro a 3 členové ZO se zdrželi hlasování (M. Štefka, P. Červenka, R. Halaška).
Všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující.
K bodu 5
ZO projednalo žádosti o změnu územního plánu Hrobice (manželé Lopourovi,
Eva Forejtarová, manželé Machů).
Starosta informoval, že tvůrce územního plánu (ÚPN) pan Ing. arch. Vladimír Dujka
z důvodu předejítí možným problémům v budoucnu nedoporučuje tuto změnu ÚPN (obec má
dostatek ploch určených k zástavbě, velká vzdálenost od hlavní komunikace, nutnost
vybudování nových inženýrských sítí, úzká příjezdová komunikace, která nezabezpečí
možnost příjezdu hasičů, zdravotníků a z tohoto důvodu by mohla být nově se tvořící změna
ÚPN zastavena). Stále není zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy u paní Forejtarové, i když
v žádosti uvádějí, že je zřízeno.
Usnesení č. 5/1/2012
ZO schválilo odročení žádostí na další zasedání a požaduje, aby žadatelé smluvně mezi sebou
dořešili vztahy, týkájící se budoucích finančních nákladů na zhotovení přípojek plynu, pitné
vody, elektrické energie, odpadů, věcného břemena chůze a jízdy, aby se v budoucnu předešlo
možným komplikacím, které by mohly některému z žadatelů znemožnit jeho záměr.
6 členů ZO pro, 2 členové ZO se zdrželi hlasování (R. Halaška, P.Červenka) 1 člen ZO proti
(Ing. František Gajdošík).
K bodu 6
Starosta obce seznámil ZO, že Obec Hrobice úspěšně požádala Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF) o dotaci na opravu chodníků, obecního prostranství a okolí sportoviště.
Dále Obec Hrobice požádala Zlínský kraj o dotaci na „Stavební úpravy rozšíření sociálního
zařízení MŠ v Hrobicích“. Výsledek žádosti bude znám do konce měsíce března 2012.
K bodu 7
a) Starosta informoval, že ve dnech 26. 3. – 31.3.2012 proběhne v naší obci humanitární
sbírka ošacení.
b) Starosta seznámil ZO s problémy a stížnostmi občanů na zimní údržbu obecních
komunikací, kterou provádí p. Langer z Vlčkové. Starosta proto navrhl zakoupení obecního
traktoru. Z následné diskuse vyplynulo, že traktor by měl mimo zimní období minimální
vytížení a zastupitelé proto navrhli uzavřít v příštím roce smlouvu o zimní
údržbě s větší firmou, např. JZD Podhoran Lukov.
c)ZO projednalo žádost pana Františka Červenky, který je po úraze tělesně postižený,
o příspěvek na elektrický invalidní vozík.
Usnesení č. 6/7c/1/2012
ZO schválilo finanční příspěvek panu Františku Červenkovi na elektrický invalidní vozík
v částce 10 000 Kč.
7 členů ZO pro, 2 členové se zdrželi hlasování (M.Štefka, L.Červenková).

d) Pavel Červenka, předseda kontrolního výboru, přečetl zápis ze schůze kontrolního výboru,
ve kterém se mimo jiné uvádí, že se nepodařilo starostovi obce i přes upozornění KV
splnit usnesení č. 7/ 1/2011
ZO vzalo na vědomí.
e) Paní Ludmila Červenková, předsedkyně kulturně školské komise navrhla, aby se snížila
věková hranice pro každoroční darování finančního příspěvku starším občanům.
Usnesení č. 7/7e/1/2012
ZO jednomyslně schválilo dávat finanční dar starším občanům každý rok po dovršení
80 let.
f) Vzhledem k tomu, že došlo v posledních měsících k několika krádežím na obecních
úřadech, projednalo ZO nabídku od firmy SYSTÉM Plus Zlín, s. r.o. na zabezpečovací
zařízení obecního úřadu.
Usnesení č. 8/7f/1/2012
ZO jednomyslně schválilo pořídit na obecní úřad zabezpečovací zařízení od firmy
SYSTEM Plus Zlín, s.r.o.
g) ZO projednalo návrh p. Milana Štefky pořídit na hřiště mateřské školy další kamery neboť
stále dochází k poškozování zařízení nejen na hřišti, ale také v zahradě MŠ.
Usnesení č. 9/7g/1/2012
ZO jednomyslně schválilo pořídit na hřiště l kameru.

