Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Hrabová konaného dne 27.5.2020 v 18.00
hod. v sále sokolovny obce Hrabová.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Z 20/229
Z 20/230
Z 20/231

Rozšířený program zasedání zastupitelstva
Zapisovatel A. Šafářová
Ověřovatelé K. Papoušek, M. Pudilová

Schváleno 9 hlasy
Schváleno 9 hlasy
Schváleno 9 hlasy

Z 20/232

Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s GAZ NET, s.r.o. pro 8
BJ Hrabová.
Schváleno 9 hlasy

Z 20/233

Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení s GAZ NET, s.r.o. pro 8 BJ Hrabová
Schváleno 9 hlasy

Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ o zřízení věcného břemene na uložení
kabelové přípojky do cesty ke hřbitovu a dohodu o umístění stavby
Schváleno 9 hlasy
18:34 příchod P. Hopjan
18:40 příchod D. Hastík
Z 20/234

Z 20/235

Odkup pozemků na chodník ke hřbitovu:
p.č. 1173/6 140 m2 majitel RD, min cena 215,- Kč/m2

Celkem 30 100,- Kč
Schváleno 10 hlasy
Zdržel se hlasování D. Hastík

Z 20/236

Z 20/237

p.č. 1173/39 264 m2 majitel HZ, dohodnutá cena 100,- Kč/m2 s podmínkou
vybudování sjezdu na komunikaci a přejezd budoucího chodníku
Celkem 26 400,- Kč
Schváleno 10 hlasy
Zdržel se hlasování D. Hastík
p.č. 1173/40 175 m2
p.č. 1173/41 170 m2
Majitel obou pozemků TH prodá za cenu 450,- Kč/m2, celkem 345 m2
Celkem 155 260,- Kč
Pozemky odkoupeny za 400,- Kč/m2 a při prodeji do 5-ti let musí z prodejní
částky zaplatit daň z příjmu. Proto částka 450 kč/m2
Schváleno 10 hlasy
Zdržel se hlasování D. Hastík

Z 20/238

Odkup pozemků na Ostré
Od ML odkoupit pozemek p.č. 748/6 o velikosti 109 m2 za 100,- Kč /m2
Schváleno 10 hlasy
Zdržel se hlasování J. Linhart

Z 20/239

Od MG odkup pozemku 120/3 o velikosti 30 m2 za 100,- Kč/m2
Schváleno 11 hlasy

Z 20/240

Ceník vodného a stočného č.1/2020
A. Vodné- sjednaná cena
- vodné
- pronájem vodoměru
B. Stočné-sjednaná cena

26,- Kč/m3 včetně DPH
190,- Kč/rok včetně DPH
29,- Kč/m3 včetně DPH

Na jednoho obyvatele se počítá 36m3 /rok dle prováděcí vyhlášky 120/2011 Sb, zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Tímto se ruší ceník č.1/2019 , vydaný
18.12.2019. Schváleno zastupitelstvem obce Hrabová dne 27.5.2020
Tento ceník vstoupí v platnost změnou sazby DPH dne 1. 5. 2020
Schváleno 11 hlasy
Z 20/241

Dodavatele přístřešku na sběrném dvoře - nejnižší cenu nabídla firma EKOZIS
spol. s.r.o. 889 626,98 Kč s DPH
Schváleno 11 hlasy

Z 20/242

Rozpočtové opatření č.2/2020 vyvolané je navýšením rozpočtových příjmů i
výdajů. Saháme více do přebytku minulých let.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem
Splátky úvěrů
Celkem
Krytí schodku úvěrem
přebytkem z minulých let

23 646 973,39 276 400,15 629 427,501 640,16 131 067,-12 300 000,- (je již čerpán)
-3 831 067,-

Přebytek hospodaření činil k 1.1.2020
Tímto krokem bude ponížen na (7 809 067 – 3 831 067)

7 809 921,3 978 854,Schváleno 11 hlasy

Z 20/243

Dotace spolkům - návrh na snížení dotace spolkům cca na ½ (70.tis), s tím že
max. dotace pro spolek 20tis. Podmínky zůstávají stejné jako v roce 2019.
Schváleno 11 hlasy

Z 20/244

Jmenování velitelem zásahové jednotky pana Martina. Kondlera od 1.6 2020
Schváleno 10 hlasy
Zdržel se hlasování M. Kondler
Pověřuje starostu obce jednat s finančními ústavy o úvěru na dofinancování
investičních akcí
Schváleno 11 hlasy

Z 20/245

Z 20/246

Přípravu záměru intenzifikace ČOV - protože počítáme s další výstavbou RD,
starosta navrhuje navýšit kapacitu na 800 EO (ekvivalentních obyvatel)
Schváleno 11 hlasy

Z 20/247

Příprava změny č.1 Územního plánu obce
Zastupitelstvo obce Hrabová na základě ustanovení § 6 odst. 5) písmeno a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
pořízení změny č. 1 Územního plánu Hrabová.
Schváleno 11 hlasy
Z 20/248

Zastupitelstvo obce Hrabová na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a
odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ustanovení § 35 odst. 1) a §
84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje starostu obce Hrabová, Ing. Jiřího Linharta, jako
určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Hrabová.
Schváleno 11 hlasy

Z 20/249

Zastupitelstvo obce Hrabová ukládá starostovi obce zajistit výběr zhotovitele
změny č. 1 Územního plánu Hrabová
Schváleno 11 hlasy

Z 20/250

Přijetí dotace na cestu v Záhumení OD Olomouckého kraje ve výši 500 000,Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 11 hlasy

Z 20/251

přijetí dotace na oprava techniky JSDH ve výši 30tis a pověřuje starostu
podpisem
Schváleno 11 hlasy

Z 20/252

Projednalo a odsouhlasilo uzavření dohody o provedení práce za činnost
v zásahové jednotce SDH zastupitelů Jana Špačka, Martina Kondlera, Karla
Papouška a Dalibora Hastíka.
Schváleno 11 hlasy

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání
 Dopis pí Skálové starostovi obce -starosta seznámil zastupitele i přítomné občany
s otevřeným dopisem od p. Skálové i s dopisem odpovědi starosty p. Skálové. Tímto
považuje zastupitelstvo tento bod za uzavřený.
 Připomínka ke zpracování snížení ceny vodného a stočného pro osoby dlouhodobě
žijící mimo obec (studenti, LDN, aj.)
 P. Breknar zhodnotil 30 let u zásahové jednotky SDH
 Dotaz na pokračování těžby lomu Vitošov, zadržení odčerpávané vody v regionu a
kontrola stanovených podmínek. Dále možné finanční podílení vápenky Vitošov na
změně UP
 Informování o průběhu a komplikacích při budování cesty v Záhumení
 Dotaz K.D na časový horizont změny UP
 Aktualizace vyhlášky na rušení nočního klidu

Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Ing. Jiří Linhart
starosta

