Z á p i s č. 3/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 21.6. 2012 v zasedací místnosti OÚ ( 1.patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Gajdošík, Josef Škubica
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Návrh změny ÚPN.
2. Informace o plánované opravě chodníků v horní části obce, výběrové řízení.
3. Schválení záměru odprodeje obecního pozemku parc. č. 103 (148 m2) – ostatní plocha.
4. Schválení záměru umožnit na obecním pozemku v k. ú. Kašava provedení obnovení
„Objektu studánky“.
5. Projednání návrhu zbudování stálé expozice betlému na obecním pozemku parc. č. 707/1.
6. Schválení zvýšení kapacity MŠ po rekonstrukci.
7. Informace o zakoupení zahradní sekačky a nové projednání výběru traktoru.
8. Úprava rozpočtu.
9. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
ZO znovu projednalo žádosti o změnu územního plánu Hrobice (manželé Lopourovi, Eva Forejtarová, manželé
Machů), kterou odročilo při jednání 27. 2. 2012.
ZO požadovalo, aby žadatelé mezi sebou smluvně vyřešili vztahy týkající se budovaných inženýrských sítí a
věcná břemena chůze a jízdy. Tyto smlouvy byly v minulých dnech uzavřeny a úředně ověřeny na našem
obecním úřadu.
Usnesení č. 1/3/2012
ZO schválilo změnu č. 1 územního plánu Hrobice žadatelům manželům Lopourovým, Evě Forejtarové a
manželům Machů. Náklady spojené s pořízením změny č.1 ÚPN Hrobice hradí žadatelé.
5 členů ZO pro, 2 členové ZO se zdrželi hlasování (Pavel Červenka, Milan Štefka).
K bodu 2
Starosta obce informoval ZO o probíhajících přípravách na opravu chodníků. Po splnění všech podmínek
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) byla 6. 6. 2012 v Olomouci podepsána „Dohoda o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“. V průběhu července a srpna by měly být chodníky, obecní
prostranství a okolí hřiště opraveny. Bude osloveno minimálně 5 firem, které se zúčastní výběrového řízení.
Termín pro podání nabídek je stanoven 4. 7. 2012. Na základě cenové nabídky bude vybrána firma.
K bodu 3
ZO projednalo žádost paní Paroulkové Věry o odprodej obecního pozemku
parc. č. 103 (148 m2 – ostatní plocha), který leží mezi jejími pozemky a již několik let se o něho stará.
Usnesení č.2/3/2012
ZO jednomyslně schválilo odprodej obecního pozemku parc. č. 103 (148 m2 – ostatní plocha)
paní Paroulkové Věře. Kupní cena bude projednána na příštím zasedání.
K bodu 4
ZO projednalo schválení záměru umožnit MAS Vizovicko a Slušovicko na parc. č. 1600 v k.ú. Kašava
realizovat obnovu studánky v rámci projektu „Obnovme prameny střední Moravy“.
Usnesení č. 3/3/2012
ZO jednomyslně schválilo „ Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Hrobice a MAS Vizovicko
a Slušovicko“ o provedení realizace obnovení studánky na obecním pozemku parc. č. 1600
v k. ú. Kašava.

K bodu 5
Na návrh kronikářky obce paní Květy Minaříkové projednalo ZO návrh na zbudování stálé expozice betlému na
obecním pozemku par. č. 707/1.
Usnesení č. 4/3/2012
ZO schválilo projednání návrhu přímo na místě, kde by měl být betlém vybudovaný, za přítomnosti všech
zastupitelů a pana Jiřího Holíka, který by měl zpracovat návrh realizace betlému na obecním pozemku parc. č.
707/1. 6 členů ZO pro, 1 člen ZO proti (Milan Štefka).
K bodu 6
ZO projednalo schválení zvýšení kapacity MŠ po rekonstrukci.
Usnesení č. 5/3/2012
ZO jednomyslně schválilo, že po rekonstrukci a rozšíření MŠ, se zvýší kapacita na 53 dětí.
K bodu 7
Na minulém zasedání ZO schválilo zakoupení menšího traktoru (KIOTI 22 HP) včetně příslušenství (vlečka,
mulčovač) za 410 tis. Kč od Agro Smetana. Jelikož se nám naskytla
koupě traktoru za srovnatelnou cenu (TUBER 40 – 36 HP), který měl o 2/3 větší výkon, rozhodlo se koupit na
sečení hřiště a větších ploch zahradní sekačku PARTNER P 145.
Také vlečka v nabídce od Agro Smetana byla malá, a proto jsme ji zatím nekoupili. Dále se řešilo, zda koupit
traktor s kabinou nebo bez (rozdíl cca 72 tis. Kč) a radlice na odrnování sněhu.
Usnesení č. 6/3/2012
ZO schválilo koupit traktor TUBER 40 – 36 HP bez kabiny.
6 členů ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Milan Štefka).
ZO jednomyslně schválilo povýšit rozpočet na nákup traktoru TUBER 40 a příslušenství z původních 410 tis.
Kč na 450 tis. Kč.
ZO jednomyslně schválilo, aby nákup radlice starosta projednal s dodavatelem, zajistil další materiály a
podklady. ZO rozhodne na příštím zasedání.
ZO jednomyslně schválilo, že při výběru vlečky nejdříve starosta prověří podmínky provozu na komunikacích
(homologace, pojištění). ZO rozhodne na příštím zasedání.
K bodu 8
Na návrh účetní obce projednalo ZO 2. úpravu rozpočtu v roce 2012.
Usnesení č.7/3/2012
ZO jednomyslně schválilo 2. úpravu rozpočtu v roce 2012.
K bodu 9
a) Pan Leoš Marek – dotaz na ořezání křovin v účelové komunikaci, která vede k jejich domu.
Starosta obce informoval, že už to řeší místostarosta obce, který má rovněž „Pověření k
výkonu státního dozoru nad místními a veřejně přístupnými komunikacemi na území obce
Hrobice“.
b) Pan Antonín Štefka upozornil na to, že by se měly opravit zídky u domu pana Nesvadby
a paní Hubáčkové.
Starosta obce vyzve majitele nemovitostí, aby si zídky opravili. V případě zájmu, nabídne
obec možnost spolupráce.
c) P. Minaříková Květa podala zprávu, co bylo předmětem školení kronikářů.
Které se uskutečnilo ve Státním archivu na Klečůvce.

