Obecltuobce
Zastupitelstvo
obceHrobce
ZáDis z usnesení
22. zasedáníZastuDitelstvaobce Hrobce.
Konanéhodne 23. 2 2017.od 18 hodin v knihovněv Rohatcich '
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu,zapisovatele'
Zaseďinízastupitelstva
obceHrobce|ylo zaháje[ov 18:09hodinstalostouobceBc. Petem
jen
(dále
předsedající)
Křížem
úřaduzveřejněna
Informacepodle $ 93 odst'1 žákonao obcíchbyla na úřední
desceobecního
byla
v souladuse zákonempo dobunejméně
7 dni,a Íood 16.2.201,7do 23.2' 201,J. současně
informacezveřejněnav elektronicképodoběna webovýchstránkáchobce'
(přílohač'1) konsta1oval,
žeje'
Předsedající
z plezenční
listinypřítomnosti
členů
zastupitelstva
přítomno5 z 9 zastupitelů.takŽezastupitelstvoje usnášeníschopnédle $ 92 zákona o obcích'
Předsedající
navrhlurčitjakoověřovatelezápisupaníIng.Lucii Kiížovou'
pŤedsedajícího
Hanuvonostiínskoua zapisovatelem
Bc' PetÍaKříže.
Náwh usnesení
|
Zastupitelstvo
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIDg'Lucii Kiížovou
Bc' PetraKříŽe.
a Hanuvonostránskou'Zapisovatelem
Má někdo připomínkunebojiný návrh.
H|asování:
Pro 5. proti0. zdrže|se 0.
Usnesení:
schváleno'
schÝáleníprogřamu.
PÍoeÍ^m22. z^Šedá\|i
Zo (22/20|6\

r)Projednanía schváenípodánížádostio dotacina opralu hasičské
zásahové
sťíkačky
PS 12.

2) Schváiení výsledku zadávacíhoŤízení
na zpracovriníprojektovédokumentacena opraÝLl
i\
4)

chodníků.
vod do kanalizaceRohatce'
Projednání
a schváleniúpravycenyza odváděníodpadních
.2017.
Projednání
změnyč'1
a schválenírozpočtové

Doplňujícíbod programu
5) Projednaní
a schvlíIení
vyhláškyobceč.1/2017
6) Diskuze
7) ZáýěÍ.
Má někdo připomínkunebojiný návrh.
Kdo je pro schváleníprogramudnešního
zasedaní?
Hlasování|Pro 5' proti 0, zdrželse 0.
Usn€ s ení: schváleno.

lh'E "

1) Přojednánía šchválenípodánížádostio dotaci na opřavu hasičské
zásahovéstřftačky
PS 12.
',Zastupitelstvo obce Hrcbce schvaluje podání ádosti o dotaci na projekt oprava zásahové
střÍkačky
Ps 12 z Plogmmu 2017 plo poskytovánídotácíz rozpočtuUsteckéhokraje a závMek
projektuv minimálnívýšil0% z celkovýchuznatelnýchnákladůprojektu'..
spolufinancování
Předpokládanácelková cena opravyje 96 250 Kč. včetněDPH. Dodavatelopravybudevybriín
ďe směmiceobce č' \lzo|5 o zadáýánízakázek maléholozsahu.
Má někdo připomínkunebojiný návrh'
Kdoje proschráJeni
tohotobodu?
HlasoYání:Pro 5' proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
2) schválení yýsledkuzadávacíhořízenína zpřacoYánípřojektovédokumentacena opřaýu
chodníků.
Zastupitelstvoschvalujevýsledek zadávacíhořízenína zpracoviánÍPD na oprar'u chodníkůu si]nic
III' Třídv oboučástech
obce.Sm1ouvao dílobudepodepsánas fu. Emvi Pro s.ř.o' chuderov 48'
Ústí nad Labem 400 02, IČo: 28698975,za nabídnutoucenu 249 470,50Kč. Zastupitelstvo
obcepověiujestarostuobcepodpisemsmloulryo dílo'
Má někdo připomínkunebojiný návrrr.
Kdo je pro schválenítohoto bodu?
Hlasování|Přo 5, proti 0' zdrželse 0'
UŠnesení:
schváleno'
3) Projednáni a schváleníúpřaw ceny za odváděníodpadníchvod do kanalizaceRohatce.
Zastupitelstvoobce schvaluje zvýšeníceny stočného
za odváděníodpadníchvod do kanalizace
Rohatcích'
Na 41'90,-Kčvč'DPH15% /Im3 odpadních
vod'S platrrostí
od 1.1'2017'
Má někdo připomínkunebojiný návřh.
je nutnéz důvoduzdraženípoplatku za odváděníodpadníchvod do navazující
Stalosta. zdražení
Lana]izace
llrobce.kerou provozuje
SČVKa.s.
- doufám, žese nám povedev letošnímroce předat vodnídílokanalizace Rohatce do
nájmuseveÍočeským
vodovodům
a kanalizacím'
Kdoje pťoschválenítohotobodu?
IllasovánílPro 5, proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:Šchválerro.
4) Přojednánía schválenírozpočtové
změny č.1 _ 2017'
Rozpočtovázněna č.|-2017 v pŤíIoze.
Kdoje plo schválenítohotobodu?
Má někdo připomínkunebojiný návrh.
Kdoje pro schválenitohotobodu?
Hlasování:Přo 5, proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.

q,\
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5) Přojednánía schYálenírThláškyobce č.1/2017(doplňujícíbod programu)
NávÍhvyhláškyč.1/2017j€ přílohounávrhuusnesení'
Má někdo připomínkunebo jiný návrh. Kdoje pro schválenítohotobodu?
H|asorání:Pro 5. proti0. zdrželse 0.
Usnesení:Šchváleno.
ó) Diskuze.
p' Jiránek- v ulici Krátká 70 letjezdímepo hlíně,kdy se tambudestavětsi]nice?
ažpříjdeřadu na ul. Krátká, tak tam uděláme sildci.
staÍosta vidíte,žemátne napjatýťozpočet.
_jak
p' Jiránek
postoupilapláce na územním
plán?
Starosta 2 roky si dopisuji s paníIng' Kloubskouz MeU Roudnicenad Labem.Zvažujeme
plánu.
najmoutextemíhoadministrátoraúzemního
pí.Alena Durišová jak rrypadáodvodněnív ulici Lipová? Co lryčištění
studánkynad Hrobcemi?
_
staÍosta trativod se stihlo opravit na podzim, s přidělfuím kanálůčekámena jaro'
- v bieznu příjdoupracomíci z úřadupráce, takji mohou vyčistit.

1) Zfuér.
Zasedríní
bylo úončenov 19 hodin.zasedáníse áčastnilo6lidí.
Zápis byl qhotoven
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Razítkoobce:
't1 8l itrobcc1l
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Seznampřílohj
1)Prezenční
listina.
2) ceno\"ý\.ýměrSCVK a.s.
JJ t(OZpOCtOVaAnena C. t/lu L /

4) Vyhláškaobceč.l/2017

Přílohyjsou k nahlédnutí
na oÚ v Hrobcích.
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