Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Hrabová konaného dne 31.7.2019 v 18.00 hod.
v kanceláři starosty obce Hrabová.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Z 10/129

Program zasedání zastupitelstva

Schváleno 9 hlasy

Z 10/130

Zapisovatele: Ing. A. Šafářová

Schváleno 9 hlasy

Z 10/131

Ověřovatele zápisu Ing. Hopjan, K. Papoušek

Schváleno 9 hlasy

Z 10/132

Účetní závěrku Lihovaru Hrabová s.r.o. k 31.7.2019
Valná hromada Lihovaru Hrabová s.r.o. „v likvidaci“ schvaluje účetní závěrku
společnosti za období od 1.1.2019 do 31.7.2019 a dosažený hospodářský
výsledek/ ztrátu ve výši: -620.504,95 Kč
Schváleno 8 hlasy
Zdržel se hlasování P. Hopjan

Z 10/133

Schválení pokrytí dosažené ztráty
Valná hromada Lihovaru Hrabová s.r.o. „v likvidaci“ schvaluje pokrytí
dosažené ztráty za období od 1.1.2019 do 31.7.2019 ve výši -620.504,95 Kč
z účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let
Schváleno 8 hlasy
Zdržel se hlasování P. Hopjan

Z 10/134

Jediný společník – obec Hrabová - v působnosti s c h v a l u j e konečnou
účetní závěrku společnosti LIHOVAR Hrabová s.r.o. „v likvidaci“ sestavenou
k 31.7.2019, zprávu likvidátora o průběhu likvidace a výši likvidačního
zůstatku ve výši 442.485,11 Kč, který bude vyplacen po odvodu srážkové daně
ve výši 66.373,- Kč jedinému společníkovi – Obci Hrabová, Hrabová 113, IČ:
006 36 061.
Schváleno 8 hlasy
Zdržel se hlasování P. Hopjan

Směnu obecního pozemku p.č. 818/12 za pozemek p.č. 39/6 pana L.P. o
shodné výměře 103 m2
Schváleno 9 hlasy
Na zasedání se dostavil Ing. Dalibor Hastík
Z 10/135

Z 10/136

pověřuje starostu oslovením firem na postřik komunikací v nezbytném rozsahu
pro údržbu - emulze a štěrk. Nabídky rozešle zastupitelům a ti emailem vyjádří
své stanovisko v termínu určeném starostou
Schváleno 10 hlasy

Z 10/137

dodavatele na KODUS – firmu KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, Ústí nad
Orlicí.
Schváleno 10 hlasy

Z 10/138

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 12.300 tis. Kč mezi obcí Hrabová a
Komerční bankou a pověřuje starostu jejím podpisem
Schváleno 10 hlasy

Z 10/139

odkup pozemku p.č. 1173/33 a 1173/34 od pana J.J. na cyklostezku za cenu
100,- Kč/m2
Schváleno 10 hlasy

Z 10/140

odložení odsouhlasení smlouvy s panem R.D. a pověřuje starostu dalším
jednáním
Schváleno 10 hlasy

Z 10/141

odsouhlasení odkupu pozemků za zástavbové území Pod Lihovarem:
Pozemek p.č. 656 ve vlastnictví Úsovsko,a.s., Dubická zemědělská a.s., p. M.S.
a p. V.T.
Pozemek p.č. 658/1 ve vlastnictví p. M.D.
Pozemek p.č. 659/1 ve vlastnictví p. J.P.
Dojednaná cena je 150 Kč/m2
Schváleno 10 hlasy
záměr odkoupit část pozemku p.č. 748/1 d p. M.L. a části pozemku p.č. 120/2
od p. M.G. za cenu 100 Kč/m2 .
Schváleno 10 hlasy
pověřuje starostu zajištěním projektu na opravu komunikace na Ostré
Schváleno 10 hlasy
položení kanalizace na povrchovou vodu v komunikaci na pozemku p.č. 818/1
v letošním roce
Schváleno 10 hlasy

Z 10/142
Z 10/143
Z 10/144

Z 10/145

V souladu s ustanovením č. 3 bodu 2 obecní vyhlášky 01/2016 o nočním klidu
se doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin v době konání letní
zábavy v areálu bývalého koupaliště z 23. na 24.8.2019
Odsouhlasení úpravy vyhlášky
Schváleno 10 hlasy

Z 10/146

pověřuje starostu jednáním o možné změně územního plánu obce Hrabová
Schváleno 10 hlasy

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :




Kontrolu usnesení z minulého zasedání
Hospodaření střediska Lihovar Hrabová, hospodářská činnost ve výši 3.709 tis.Kč
Zapojení do plánu workoutového hřiště žáky ZŠ

Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Ing. Jiří Linhart
starosta

