Zápis č. 18. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 27.4.2016 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Hrabová.
Přítomni: dle presenční listiny
Hosté: Karel Sedláček
Program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č.2
Schválení příkazní smlouvy na podání žádosti o dotaci na projekt Zvýšení kapacity MŚ
Hrabová
6. Valná hromada Lihovaru Hrabová, s.r.o.
7. Různé
Ad.1. Starosta obce přivítal přítomné, přednesl program zasedání
Schváleno 11 hlasy
Ad.2. Zapisovatel p. Pavlík
Schváleno 11 hlasy
a ověřovatele zápisu p. Václavková, Mgr.Hajtmarová Schváleno 11 hlasy

Z 18/212
Z 18/213
Z 18/214

Ad.3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Bere na vědomí
Ad.4. Rozpočtové opatření č. 2 - Starosta přednesl změny, které jsou navrženy v rozpočtovém
opatření č.2
Příjmy:
+266 tis. celkem
11.038 tis. Kč
Výdaje:
+97 tis.
9.524 tis. Kč
Schváleno 11 hlasy
Z 18/215
Ad.5. Příkazní smlouva na podání žádosti o dotaci na projekt Zvýšení kapacity MŠ Hrabová mezi
obcí Hrabová a firmou Artory-Consulting, s.r.o. Šumperk. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje
starostu jejím podpisem
Schváleno 11 hlasy
Z 18/216

Ad.6. Valná hromada Lihovaru Hrabová s.r.o.
Starosta přivítal jednatele společnosti pana Bc. Karla Sedláčka a předal mu slovo, aby přednesl
zprávu o hospodaření společnosti. Jednatel ve své zprávě zhodnotil hospodářsky úspěšný rok
2015:
 Výsledek hospodaření za rok 2015 – zisk 101.767 Kč
 Nájem nemovitostí 1.500 tis. Kč
 Finanční majetek 1.747.330 Kč
Dále informoval o zvýšených tržbách z nerez výroby, o stavu pohledávek a závazků, o
množství přijatého ovoce na zpracování na destilát (bylo přijato 646 tun), o množství
vydaného destilátu.
Jednatel seznámil zastupitelstvo s plánem na rok 2016, v kterém jsou značně poníženy tržby
z nerez výroby. Z diskuze vyplynul návrh na dopracování plánu a jeho projednání na
červencovém zastupitelstvu.

Předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Moťka přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady – na jednání
dne 27.4.2016 DR projednala účetní závěrku, schválila ji včetně rozdělení zisku a doporučila
VH ke schválení.
Po vystoupení předsedy DR nechal starosta hlasovat o následujících bodech:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku společnosti Lihovar Hrabová s.r.o. za rok 2015
Schváleno 11 hlasy
Z 18/217
Výsledek hospodaření Lihovaru Hrabová s.r.o. za rok 2015 ve výši 101.767,64 Kč převést na
účet nerozdělený zisk
Schváleno 11 hlasy
Z 18/218
Nájem nemovitostí na rok 2016 byl stanoven Obcí na 500 tis. Kč.
Schváleno 11 hlasy
Z 18/219
Zastupitelstvo pověřuje starostu přizvat na červencové zasedání ZO jednatele společnosti
Lihovar Hrabová s.r.o. ohledně vývoje zakázkové náplně v nerezové výrobě s vazbou na
upřesnění hospodářského plánu na rok 2016.
Schváleno 11 hlasy
Z 18/220

Ad.7. Různé





Pozvánka na oslavy osvobození dne 7.5.2016
Pozvánka na Den rodina dne 14.5.2016
Informace o stavu koupaliště
Příprava na soutěž Vesnice roku
Bere na vědomí

Zapsal:

Jan Pavlík

Ověřil:

Jana Václavková
Mgr. Dagmar Hajtmarová

Vyvěšeno:

4.5.2016

Ing. Jiří Linhart

