Zápis č. 8. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 24.6.2015 v 18.00
hodin v zasedací místnosti OU Hrabová.
Přítomni: dle presenční listiny
Hosté : 4
Program zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení a schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Cyklostezka Hrabová-Dubicko
5. Rozpočtové opatření č.2/2015
6. Schválení smlouvy na projektanta komunálního domu pro seniory
7. Schválení záměru pronajmout obecní majetek
8. Zřízení SMS brány pro informovanost občanů.
9. Výběrové řízení na dodavatele kompostérů a drtiče
10. Různé
Ad.1. Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a hosty a nechal hlasovat o programu
zasedání.
Schváleno 9 hlasy Z 8/107
Ad.2. Ověřovatelé zápisu K. Papoušek, J. Špaček
a zapisovatele p. Jana Pavlíka

Schváleno 9 hlasy
Schváleno 9 hlasy

Ad.3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Bere na vědomí

Z 8/108
Z 8/109

Ad.4. Cyklostezka Hrabová-Dubicko
Návrh obce Dubicko vést cyklostezku kolem Hosene a navázat na silnici na
Bohuslavice
Neschváleno 9 hlasy Z 8/110
Návrh trasy podél silnice II/315 Hrabová – Dubicko
Schváleno 9 hlasy Z 8/111
Ad.5. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Příjmy navýšeny o 620 tis.Kč
celkem 11.738 tis. Kč
Výdaje sníženy o 17 tis. Kč
celkem 8.204 tis. Kč
Financování
1.877 tis. Kč
Schváleno 9 hlasy Z 8/112
Ad.6. Schválení smlouvy na projektanta KODUS mezi obcí Hrabová a firmou FORTEXAGS Šumperk, za cenu 399.300 Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Schváleno 9 hlasy Z 8/113
Ad.7. Záměr pronajmout zemědělské pozemky ve vlastnictví obce o celkové výměře
37,9783 ha. Přílohou je soupis pozemků ve vlastnictví obce na LV 10001.
Schváleno 9 hlasy Z 8/114
Ad.8. Zřízení SMS brány pro informovanost občanů – společné zařízení s obcí Dubicko
Schváleno 8 hlasy Z 8/115
Zdržel se 1 hlas

Ad.9. Výběrové řízení na dodavatele kompostérů a drtiče.
Otevírání obálek je 1.7.2015 v 16.00 hodin.
Komise: Ing. Jiří Linhart, Mgr.Ing. Petr Moťka, Bc. Luboš Vlček starosta obce
Bohuslavice. Náhradník p. Jan Pavlík.
Bere na vědomí
Ad.10. Různé
 Probíhá obnova veřejného osvětlení – výměna starých svítidel za úspornější LED
svítidla.
 Starosta informoval o přípravě osvětlení chodníku kolem koupaliště v horní části
 Kontrola bytu nad lihovarem, kování na oknech zrezivělé, nutná výměna kování a
úpravy omítek.
 Dopis zastupitelstvu od p. Urbáškové k vlhkosti v bytě. Starosta informoval, že
v rozpočtu jsou naplánované finance na úpravu kuchyní a koupelen v bytech u hřiště.
 Podlaha ve školce – nutná oprava v době prázdnin. Uvolněné parkety a prošlapané
lino v herně.
 Nový formát Hrabovského zpravodaje kritizoval p. Skála. Důvodem změny je zvýšení
informovanosti občanů, což ve starém formátu již nešlo realizovat.
 Probíhají jednání s majiteli pozemků k rozšíření cesty v záhumení. Pan Frank
s navrženým záborem nesouhlasí.

Zapsal:

Jan Pavlík

Ověřil:

Karel Papoušek
Jan Špaček

