Z á p i s č. 3/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích 17. 6. 2011 v zasedací místnosti OÚ (1. patro)
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Kužela, Zdeněk Huňa
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce Ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Zpráva o hospodaření obce za rok 2010 (schválení závěrečného účtu).
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 (audit).
3. Vypouštění odpadních vod z obce, nové skutečnosti.
4. Kanalizace od rodinných domů čp. 38, 131, 138.
5. Úprava rozpočtu.
6. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
K bodu 1
ZO projednalo zprávu o hospodaření obce za rok 2010 (závěrečný účet).
Celkové příjmy činily 5 293 186 Kč. Celkové výdaje 7 966 175 Kč.
Obec hospodařila se schodkem, který byl krytý z přebytku hospodaření za minulá období.
ZO projednalo výsledek hospodaření u příspěvkové organizace (MŠ Hrobice).
Celkové výnosy činily 2 223 187,02 Kč. Celkové náklady činily 2 153 462,79 Kč.
Výsledek hospodaření byl 69 724,23 Kč.
ZO projednalo žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku s celoročním
hospodařením za rok 2010.
Usnesení č.1/3/2011
ZO jednomyslně schválilo závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2010 bez výhrad.
ZO jednomyslně schválilo rozdělení hospodářského výsledku MŠ Hrobice.
Hospodářský výsledek 69 724, 23 Kč bude rozdělen následovně:
do rezervního fondu 60 724,23 a do fondu odměn 9 000 Kč.
K bodu 2
ZO projednalo „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrobice za rok 2010 č. 26/2011/KŘ“.
Kontrolu hospodaření provedla pracovnice Krajského úřadu Zlín p. Bc. Marie Ostrožíková.
Usnesení č. 2/3/2011
ZO jednomyslně schválilo „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrobice za rok 2010 č. 26/2011/KŘ“.
K bodu 3
Starosta obce seznámil přítomné o jednání ve věci žádosti Obce Hrobice o prodloužení platnosti povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou potřebu, které proběhlo 31. 5. 2011.
Původní povolení (10.8. 2001) měla Obec Hrobice do konce roku 2006, kdy jsme museli
poprvé žádat o prodloužení. Při jednáních v roce 2006 se nám podařilo vyjednat prodloužení do 31.12.2010.
Jednání 31. 5. 2011 byli přítomni Ing. Šenkapoul (Povodí Moravy) a Ing. Jelénková (referent odboru správního a ŽP
Městského úřadu Vizovice).
Výsledkem jednání bylo prodloužení povolení do 31.12.2014, i když zástupce Povodí Moravy
navrhoval jen do konce roku 2013 s tím, že nyní máme jedinečnou možnost napojení se na ČOV ve Slušovicích, pokud
nebudeme mít vlastní ČOV.
Čistírna odpadních vod ve Slušovicích je po intenzifikaci a po ukončení činnosti výrobce jogurtů „YOPLAIT CZECH, a.
s. Slušovice“ má současnou teoretickou rezervu 3 865 EO (ekvivalentních obyvatel).
Na základě těchto skutečností jsme zorganizovali 14. 6. 2011 předběžné jednání za přítomnosti Mgr. Vaculíkové
(vedoucí oddělení vodního hospodářství Zlínského kraje),
Ing. Šenkapoula (Povodí Moravy), Ing. Vyorala (V – Projekt) a starostů okolních obcí.
Starosta Města Slušovice sdělil, že zaplnění uvolněné kapacity bude Město Slušovice preferovat připojení obyvatel
okolních obcí před případným subjektem, který by měl zájem podnikat v areálu po firmě YOPLAIT CZECH, a.s.

Slušovice. Tímto směrem by se chtěly ubírat i další obce, které mají dle „Plánu rozvoje a vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje“
(PRVKZK) navrženy vlastní ČOV pod obcemi (Všemina, Dešná, Trnava, Podkopná Lhota).
Při této variantě by bylo třeba vypracovat návrh změny PRVKZK, po jejím odsouhlasení na kraji a ministerstvu provést i
změnu v územním plánu obce.
Mgr. Vaculíková se přiklání (v případě technických možností) preferovat napojení na ČOV Slušovice před budováním
vlastní ČOV. Stejný názor zastává i Ing. Šenkapoul.
Dnešního jednání zastupitelstva obce se zúčastnil Ing. Petr Vyoral (V – Projekt), který nás seznámil s orientačním
cenovým porovnáním vlastní ČOV resp. sběrače Hrobice - Slušovice.
Z pohledu přímých nákladů se jeví pořízení vlastní ČOV levnější než sběrač, ale museli bychom se starat o provoz,
později o novou technologii…..
Z pohledu možností získání dotací se (možná) jeví výhodnější varianta s napojením obce na ČOV Slušovice. Rovněž
obecně platí, že čím větší čistírna, tím by měly být nižší náklady na m3 vyčištěné odpadní vody.
Usnesení č. 3/3/2011
ZO se zatím nerozhodlo pro žádnou variantu a pověřilo starostu, aby dále jednal s příslušnými orgány, shromažďoval
informace, zjistil náklady, životnost, výhody a nevýhody podobných čistíren ( např. ČOV Vlčková).
K bodu 4
ZO projednalo opravu kanalizace od RD čp. 38, 131, 138.
Usnesení č. 4/3/2011
ZO jednomyslně schválilo zpracovat projekt řešení odkanalizování domů čp. 38, 131, 138.
K bodu 5
ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 2.
Usnesení č. 5/3/2011
ZO jednomyslně schválilo úpravu rozpočtu č. 2 (viz příloha).
K bodu 6
a) ZO projednalo neinvestiční dotaci ve výši 45 000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na opravu
požární stříkačky pro JSDHO.
Usnesení č. 6a/3/2011
ZO jednomyslně schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. : D/0717/2011/KH.
b) ZO projednalo žádost pana Zdeňka Čuříka o úpravu příjezdové komunikace před jejich domem a domem čp. 15.
Z důvodu plánované výstavby ještě dvou nových domů na vedlejších pozemcích parc.č. 99
a parc.č. 88, kdy se ještě neví, kde bude napojení vody, plynu a el. energie by nebylo
vhodné opravit komunikaci a pak ji zase rozkopat.
Usnesení č. 6b/3/2011
ZO neschválilo úpravu příjezdové komunikace před domem pana Zdeňka Čuříka a domem čp. 15 (8 členů ZO proti, 1
člen ZO se zdržel hlasování – R. Halaška).
c) ZO projednalo 2 žádosti majitelů nemovitostí, kteří nejsou trvale přihlášeni v naší obci
o prominutí poplatku za komunální odpad.
Usnesení č. 6c/3/2011
ZO pověřilo starostu, aby vyzval „žadatele o neplacení poplatků za komunální odpad“
k úhradě neboť podle OBZV č. 3/2001, čl. 3 je poplatníkem také osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

