Zápis č. 11. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.8.2015 v 18.00
hodin v zasedací místnosti OU Hrabová.
Přítomni: dle presenční listiny
Hosté : 2
Program zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení a schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Hospodaření Lihovaru Hrabová s.r.o. za 1.pol.
5. Rozpočtové opatření č.4
6. Prodej stavebního pozemku
7. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s Komunitní školou
8. Pronájem zemědělských pozemků.
9. Provozování ČOV
10. Bytový dům KODUS
11. Věcné břemeno
12. Různé

Ad.1. Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl doplněný program zasedání a
nechal o něm hlasovat
Schváleno 10 hlasy Z 11/133
Ad.2. Zapisovatel p. Pavlík
a ověřovatele zápisu Ing. Hastík a p. Kondler

Schváleno 10 hlasy Z 11/134
Schváleno 10 hlasy Z 11/135

Ad.3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Bere na vědomí

Ad.4. Jednagtel společnosti Lihovar Hrabová s.r.o. p. Sedláček přednesl zprávu o
hospodaření za I.pol. roku 2015
18:26 Na zasedání se dostavila Mgr. Hajtmarová
- Připomínka – nebyly zaslány podklady pro jednání zastupitelstva
- Jednatel kladně zhodnotil dosavadní hospodaření
Bere na vědomí
Ad.5. Rozpočtové opatření č. 4.
příjmy po úpravách 14.022 tis. Kč, výdaje 10.847 tis. Kč
Schváleno 11 hlasy Z 11/136
Ad.6. Prodej stavebního pozemku Pod Hojgrovými II. Zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku p.č. 1618/8 o výměře 935 m2 manželům Davidu a Nikole Brázdovým,
Zábřeh za cenu 271.524,- Kč včetně DPH.
Schváleno 11 hlasy Z 11/137

Ad.7. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Hrabová a Komunitní školou o
převodu budovy environmentální učebny po ukončení vázací doby, formou darování,
do vlastnictví obce Hrabová – příloha dopis ZIF. Schváleno 11 hlasy Z 11/138
Ad.8. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků se společností Dubická zemědělská a.s.
Zastupitelstvo ponechává v platnosti původní smlouvu na dobu určitou do roku 2018.
Schváleno 11 hlasy Z 11/139
Ad.9. Provozování ČOV – nutno zahájit výběrové řízení – obeslat EKOZIS Zábřeh, ŠPVS
Šumperk, GRAZZER Litovel. Starosta připraví zadávací dokumentaci.
Schváleno 11 hlasy Z 11/140
Ad.10. Projekt bytového domu KODUS – v případě původně schválených 13 bytů jsou nutné
protipožární opatření v ceně cca 600 tis. Kč. V případě snížení počtu bytů na 12 není
protipožární opatření potřeba a cena se sníží o 300 ti. Kč. Vzhledem k dotaci 650 tis.
na byt je však rozdíl pouze 250 tis. Kč na 13tý byt. Zastupitelstvo trvá na původním
počtu 13 bytů.
Schváleno 11 hlasy Z 11/141
Ad.11. Věcné břemeno a smlouva mezi obcí Hrabová a ČEZ na uložení kabelu před obecním
úřademna pč. 1627/1, 166/10, 174/4 a 827/3 dle geom plánu 490-133/2014
Schváleno 11 hlasy Z 11/142
Ad.12. Různé:
 Oprava bytů na Lihovaru a u hřiště
 Informace přes SMS – 160 zájemců
 Rozdělení kompostérů- přiděleno okolo 100 ks.
 Kontrola na pronájem sociálních bytů ( 3 BJ u sokolovny) – bez závad
 Kontrola bezp.prvků v budovách obce - zjištěné závady po doručení zápisu budou
odstraněny
 Komunikace v záhumení – bude se jednat o odkupu jen pro výhybny
 Dotace na hřiště v příštím roce – příprava úpravy antukového hřiště na umělou trávu
 Zpravodaj – uzávěrka 18.9.
 Vápno u Vernerovy skály – majitel je družstvo
 P. Houserek – kameny v uličce – zase požadavek na odstranění kamenů v uličce
z důvodu průjezdu sanitního vozu. Starosta nechá kameny odvalit na stranu, bude-li se
tam zase projíždět auty, kameny budou vráceny.
 P. Houserek – úpravy textů ve zpravodaji, jde o cenzuru? NE, JEN O JAZYKOVOU
ÚPRAVU!!!
 Pozvánka na koncert na hodové odpoledne. Koncert ve 14:00 u sokolovny, kapela SBand Líšnice
Zapsal:

Jan Pavlík

Ověřil:

Martin Kondler
Ing. Dalibor Hastík

Vyvěšeno: 2.9.2015

Ing. Jiří Linhart

