USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 26.05.2021 na Obecním úřadě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
236/19
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu Ing. Petra Hrubého a paní Petru Chromou
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
237/19
Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce Hrabyně
5) Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2021 obce Hrabyně
6) Plán financování obnovy kanalizace obce Hrabyně, Aktualizace č. 2, 2020-2029
7) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace veřejného osvětlení v obci
Hrabyně“
8) Poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrabyně, p. o. z dotace MPSV,
Program podpory C
9) Odkup motorového vozidla FORD TRANSIT 350L Kombi
10) Koupě pozemku p. č. 1157/55 v k. ú Hrabyně
11) Různé a diskuse
12) Závěr

3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
238/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 30.03.2021 do 26.05.2021

4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
239/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce
Zprávu z činnosti stavebního výboru zastupitelstva obce
Zprávu z činnosti finančního výboru zastupitelstva obce

5) Rozpočtové opatření č. 2/2021 a č. 3/2021 obce Hrabyně
240/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 2/2021 provedené starostou obce dne 20.04.2021 a rozpočtové opatření č.
3/2021 provedené starostou obce dne 05.05.2021.
6) Plán financování obnovy kanalizace obce Hrabyně, Aktualizace č. 2, 2020-2029
241/19
Zastupitelstvo obce schvaluje:
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1. Plán financování obnovy kanalizace obce Hrabyně na období, Aktualizace č. 2, 2020-2029
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USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 26.05.2021 na Obecním úřadě v Hrabyni
2. tvorbu rezervy finančních prostředků na obnovu kanalizace z rozpočtu obce Hrabyně
od 01.01.2022 v souladu se schváleným plánem financování obnovy kanalizace obce Hrabyně na
období 2020 – 2029 ve výši 384.950,- Kč

7) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace veřejného osvětlení v obci
Hrabyně“
242/19

1. bere na vědomí:
Protokol o otevírání obálek a protokol o posuzování nabídek předmětné VZMR ze dne
17.05.2021.
2. rozhodlo:
o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 27804721 ve výši 665 726,27 Kč bez DPH
3. schvaluje:
Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní
1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 27804721
8) Poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrabyně, p. o. z dotace MPSV,
Program podpory C
243/19
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
rozhodlo:
o poskytnutí mimořádné odměny z dotace MPSV, Programu podpory C, ředitelce Pečovatelské služby
Hrabyně, příspěvkové organizace Mgr. Klaudii Dinelli ve výši předloženého návrhu

9) Odkup motorového vozidla FORD TRANSIT 350L Kombi
244/19
Zastupitelstvo obce schvaluje:
odkup motorového vozidla FORD TRANSIT 350L Kombi za kupní cenu 70.000,00 Kč a uzavření Kupní
smlouvy s Centrem sociálních služeb Hrabyně, č. p. 202, 747 67 Hrabyně 3, IČO: 70630551

10) Koupě pozemku p. č. 1157/55 v k. ú Hrabyně
245/19
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Hrabyně, IČ 00300136, č. p. 70, 747 63 Hrabyně a MUDr.
Františkem Plhoněm, trvale bytem Dvořákova 1336/8, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, r. č.
410127/045, jejímž předmětem je odkup nemovitosti pozemku p. č. 1157/55, zahrada, o výměře
896 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 477 pro okres Opava, Obec Hrabyně a k. ú. Hrabyně.
Smluvená kupní cena 90.000,- Kč
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