Zápis č. 16. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 24.2.2016 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti OU Hrabová.
Přítomni: dle presenční listiny

Program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení smlouvy na PD Rozšíření zástavbového území Záhumení II
Soutěž na dodavatele Rekonstrukce požární nádrže
Informace o projektu KODUS
Informace a schválení projektu MŠ
Schválení nových investičních záměrů
Informace o jednání ve Vápence Vitošov
Oprava hodin na kapli
Různé

Ad.1. Starosta obce přivítal přítomné zastupitele, přednesl program zasedání doplněný o bod 10 a
nechal o něm hlasovat
Schváleno 9 hlasy
Z 16/188
Ad.2. Zapisovatel p. Pavlík
a ověřovatele zápisu Ing.Moťka a p. Žák

Schváleno 9 hlasy
Schváleno 9 hlasy

Ad.3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Bere na vědomí

Z 16/189
Z 16/190

Ad.4. ZO schvaluje smlouvu na PD Rozšíření zástavbového území Záhumení II mezi Obcí Hrabová
a Ing. Jarmilou Najmanovou a pověřuje starostu jejím podpisem
Schváleno 9 hlasy
Z 16/191
Ad.5. Rekonstrukce požární nádrže – vyhlásit soutěž na dodavatele a obeslat firmy EKOZIS, spol.
s r.o. Zábřeh, FORTEX – AGS, a.s. Šumperk a SART stavby a rekonstrukce, a.s. Šumperk
Schváleno 9 hlasy
Z 16/192
Ad.6. Projekt KODUS – předběžně nebyla dotace schválena, další termín podání listopad 2016
Bere na vědomí
Ad.7. Projekt MŠ – nová koncepce, původně plánovanou nadstavbu nahradit přístavbou další nízké
budovy směrem k lesu – zastupitelstvo souhlasí s novým návrhem architektonického řešení.
Schváleno 9 hlasy
Z 16/193

Ad.8. Investiční záměry na další období
1) Zástavbová územíRozšíření zástavby Záhumení II

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zastupitelstvo již odsouhlasilo realizaci
Zástavba nad hřištěm – Na Hložku na p.č. 160/6, 159/1 a 1603
Financování z vlastních zdrojů
Zastupitelstvo souhlasí s jednáním s majitelem pozemku
Lihovar
Oprava střechy na hlavní budově 2016 a podle možností na vedlejších stavbách
Fasáda na hlavní budově
Financování z vlastních zdrojů
Zastupitelstvo souhlasí v prvním kroku s opravami střech (rok 2016)
Školka
Rozšíření školky
Financování dotace EU ve výši 90%
Zastupitelstvo již odsouhlasilo realizaci
KODUS
Nová stavba
Financování MMR ČR 600 tis./byt
Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci – předpoklad až v roce 2017
Hasičárna
Komplexní rekonstrukce podle potřeb hasičů
Financování z vlastních zdrojů
Zastupitelstvo schválilo připravit projektovou dokumentaci v roce 2016
Víceúčelové hřiště
Rozšíření a umělý povrch stávajícího víceúčelového hřiště
Financování z MŠMT
Zastupitelstvo schvaluje záměr realizace dle finančních možností
Komunikace Záhumení
Etapizace
Financování z MMR ČR
Zastupitelstvo schvaluje projektovou přípravu v roce 2016, žádost o dotaci v roce 2017
Chodníky
Pod lihovarem a ke hřbitovu – zvýšení bezpečnosti
Financování SFDI
Zastupitelstvo schvaluje zahájit inženýrské a projekční činnosti v roce 2016
Oprava komunikace za školou
Zastupitelstvo schvaluje realizaci v období prázdnin 2016

Jednotlivé návrhy byly projednány a dáno pořadí a přibližné termíny realizace
Schváleno 9 hlasy

Z 16/194

Ad.9. Informace o jednání ve Vápence Vitošov – předělání pece na uhlí se zatím neuskutečnilo,
měření nainstalováno. Zastupitelstvo pověřuje starostu dojednáním návštěvy jednatele
Vápenky na jednání zastupitelstva.
Schváleno 9 hlasy
Z 16/195

Ad.10. Hodinový stroj na kapli – z důvodu nefunkčnosti nahradit stávající mechanický stroj
elektrickým pohonem.
Schváleno 9 hlasy
Z 16/196

Ad.11.






Různé:
Zaneseno koryto potoka na Vitošově – zaslány fotky a upozornění Povodí Moravy
Úpravy na koupališti – voda, elektrika, zeď na nájezd a oplocení
Přepojení ČOV na dálkové řízení přes internet, řízení dmychadla, nové čerpadlo
Byla provedena zkouška štěpkovače
Únik vody – špatné přípojky u Žákových a Hajtmarových – nutná oprava ve vozovce

Zapsal:

Jan Pavlík

Ověřil:

Ing. Petr Moťka
Stanislav Žák

Vyvěšeno:

2.3.2016

Ing. Jiří Linhart

