Zápis č. 19. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 25.5.2016 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Hrabová.
Přítomni: dle presenční listiny
Program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a schválení programu
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Směrnice o rozpočtování
Výběr dodavatele na střechu lihovaru
Schválení podpisu směnky s avalem Obce Hrabová starostou obce
Schválení smlouvy o věcném břemeni
Záměr odprodeje pozemku
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JSDH
Návštěva z Ostravy Hrabové
Příprava na soutěž Vesnice roku
Stavba vodní nádrže
Různé

Ad.1. Starosta obce přivítal přítomné, přednesl rozšířený program zasedání
Schváleno 11 hlasy
Ad.2. Zapisovatel p. Pavlík, ověřovatelé zápisu Mgr.Hajtmarová, Ing.Petrželková
Schváleno 11 hlasy
Ad.3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Z 19/221
Z 19/222

Bere na vědomí

Ad.4. Směrnice o rozpočtování – starosta provádí rozpočtová opatření do výše 100 tis. Kč bez vlivu
na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu obce
Schváleno 11 hlasy
Z 19/223
Ad.5. Výběr dodavatele střechy Lihovaru Hrabová s.r.o. – osloveny firmy Nová krytina Jestřebí,
Miroslav Vinkler Zvole, A. Kořalka Zábřeh. Kritériem byla nejnižší cena a tu nabídla firma
Nová krytina Jestřebí, navržená cena 358.305 Kč, termín realizace červenec-srpen 2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 11 hlasy
Z 19/224
Ad.6. Schválení podpisu „Směnky s avalem“ starostou obce za avala Obec Hrabovou. Z důvodu
převedení bankovního účtu Lihovaru Hrabová s.r.o. pod ČSOB, jehož součástí je kontokorent
ve výši 500 tis. Kč, je potřeba ručit za tento kontokorent výše uvedenou směnkou.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsat směnku jako aval
Schváleno 11 hlasy
Z 19/225
Zastupitelstvo zavazuje jednatele Lihovaru Hrabová s.r.o. informovat zastupitelstvo v případě
čerpání kontokorentu nad 100 tis. Kč
Schváleno 11 hlasy
Z 19/226
Ad.7

Smlouva o věcném břemeni – služebnosti na pozemku p.č. 744/7 mezi Obcí Hrabová a ČEZ
Distribucí, a.s. IV-12-8010112/VB2 na uložení kabelu k rozvodné skříni p. Martina Skyvy.
Schváleno 11 hlasy
Z 19/227

Ad.8. Záměr odprodeje části pozemku p.č. 201/3 o šíři 1,5 m podél hranice s pozemkem p.č.1618/1
Schváleno 11 hlasy
Z 19/228
Ad.9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 16000,- Kč pro JSDH na nákup 2 obleků 2
kusů ochranných přileb a 2 párů bot pro zásahovou jednotku mezi Obcí Hrabová a
Olomouckým krajem. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 11 hlasy
Z 19/229
Ad.10. Návštěva z Ostravy Hrabové – přijel starosta a 2 zastupitelé a mají zájem o navázání družby
Bere na vědomí
Ad.11. Příprava na soutěž Vesnice roku – informace starosty o průběhu příprav
Bere na vědomí
Ad.12. Stavba vodní nádrže – je hotový odtok i nátok, dodělává se přepad. Voda je napuštěna,
čerpadlo bude nainstalováno v červnu.
Bere na vědomí
Ad.13.





Různé
Oprava malotraktoru
Přijetí brigádníků z důvodu dlouhotrvající nemoci pana Fritschera
P. Papoušek – úprava ohnišť na koupališti-zabránit rozfoukávání popela při grilování
10. června uzávěrka zpravodaje

Zapsal:

Jan Pavlík

Ověřil:

Ing. Marcela Petrželková
Mgr. Dagmar Hajtmarová

Vyvěšeno:

1.6.2016

Ing. Jiří Linhart

