Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Hrabová konaného dne 30.10.2019 v 18.00
hod. v kanceláři starosty obce Hrabová.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Z 13/161
Z 13/162
Z 13/163

Program zasedání zastupitelstva
Zapisovatel p. A. Šafářová
Ověřovatele p. M. Krmíček, M.Pudilová

Schváleno 8 hlasy
Schváleno 8 hlasy
Schváleno 8 hlasy

18:39 – na zasedání se dostavil P. Hopjan
Nákup traktoru New Holland T4.75S a pověřuje starostu podpisem smlovy.
Schváleno 9 hlasy
18:45 – na zasedání se dostavil D. Hastík
Z 13/164

Z 13/165

Z 13/166

Prodej starého traktoru obálkovou metodou s vyvolávací cenou. Minimální
cenu dle znaleckého posudku stanoví zastupitelstvo na příštím zasedání.
Schváleno 10 hlasy
Odkup pozemků na nové zástavbové územní za dohodnutou cenu 150Kč/m2.
U Úsovska a.s. a Dubické zemědělské, a.s. je tato cena navýšena o DPH 21%
Návrh odkoupit pozemky:
p.č. 656/2 orná půda 5432 m2 z toho vlastní:
1358 m2 Úsovsko, a.s.
246 477,- Kč
1358 m2 Dubická zemědělská, a.s.
246 477,- Kč
1358 m2 p. M.S.
203 700,- Kč
1358 m2 p. V.T.
203 700,- Kč
p.č. 658/3 orná půda 2375 m2 vlastník p. M.D.
356 250,- Kč
p.č. 659/4 orná půda 3654 m2 vlastník p. J.P.
548 100,- Kč
Celkem:
1 804 704,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu přípravou kupních smluv a
následným podpisem kupních smluv s majiteli pozemků.
Schváleno 10 hlasy

Z 13/167

Dodatek ke smlouvě na dopravní obslužnost - výše příspěvku 150,- Kč na
osobu.
Schváleno 10 hlasy

Z 13/168

Pověřuje starostu jednáním se sborem ČCE, který žádal o dar na nákup
hvězdářského dalekohledu, o dalším využití jeho provozu pro širokou veřejnost
a případným návrhem harmonogramu. Starosta předloží zprávu o výsledku
jednání na dalším zastupitelstvu. O návrhu bude zastupitelstvo následně
hlasovat.
Schváleno 10 hlasy

Z 13/169

Rozpočtové opatření č. 5
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Stav účtu k 31.12.2019

Z 13/170

22 857 tis. Kč
22 129 tis. Kč
5 265 tis. Kč

Schváleno 10 hlasy

Připojení k projektu na nákup popelnic na plast pro občany
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, hospodářská činnost
- ovoce se bude přijímat do 9.11.2019
- výdej destilátu začne v úterý 3.12.2019
navýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Hrabová dle schváleného RO č. 5.
Příkaz Oblastního inspektorátu práce
Návrh na zvýšení kontejnerů v obci na papír
Informaci o postupu prací na KODUSu
Informaci o rozsvěcování vánočního stromku

Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Ing. Jiří Linhart
starosta

