USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 17.06.2020 v Kulturním domě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
163/13
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu paní Zdeňku Jordánovou a pana Radka Hoffmanna
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
164/13
Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva o činnosti obce Hrabyně
Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce Hrabyně
Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7/2020 obce Hrabyně
Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové organizace
k 31.12.2019
7) Účetní závěrka Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2019
8) Účetní závěrka obce Hrabyně k 31.12.2019
9) Závěrečný účet obce Hrabyně za rok 2019
10) Účetní závěrka k 31.12.2019 a Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Matice Slezská
11) Žádost ZŠ a MŠ Hrabyně, okres Opava, p. o. o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků základní
školy pro školní rok 2020/‘21
12) Žádost PS Hrabyně, p. o. o souhlas k přijetí peněžního daru
13) Určení platu ředitelky PS Hrabyně, p. o.
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-128025645 s ČEZ Distribuce, a. s.
15) Pověření k pracovní cestě neuvolněné zastupitelky Zdeňky Jordánové jako předsedkyně Sdružení
pro výstavbu komunikace I/11-I/57 s Karlem Havlíčkem, místopředsedou vlády a ministrem
dopravy
16) Různé a diskuse
17) Závěr

3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
165/13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 30.04.2020 do 17.06.2020
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
166/13
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
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5) Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7/2020 obce Hrabyně
167/13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 5/2020 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne
30.04.2020 a rozpočtové opatření č. 6/2020 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty
obce dne 12.05.2020
168/13
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 7/2020 obce Hrabyně
6) Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové
organizace k 31.12.2019
169/13
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
schvaluje:
1. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové
organizace k 31.12.2019, kdy projev vůle je obsažený v Protokolu o schválení účetní závěrky
za období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové
organizace za rok 2019 ve výši 0 Kč
7) Účetní závěrka Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2019
170/13
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
schvaluje:
1. Účetní závěrku Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2019, kdy
projev vůle je obsažený v Protokolu o schválení účetní závěrky za období od 1.1.2019 do
31.12.2019.
2. Hospodářský výsledek Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace za rok 2019
ve výši 0 Kč
8) Účetní závěrka obce Hrabyně k 31.12.2019
171/13
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Účetní závěrku obce Hrabyně k 31. 12. 2019, kdy projev vůle je obsažený v Protokolu o
schválení účetní závěrky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
9) Závěrečný účet obce Hrabyně za rok 2019
172/13
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Závěrečný účet obce Hrabyně za rok 2019 včetně zprávy Ing. Blanky Gábové, kontrolora
pověřeného řízením, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabyně za rok 2019

2

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 17.06.2020 v Kulturním domě v Hrabyni
Zastupitelstvo obce souhlasí:
v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s celoročním hospodařením obce za rok
2019, a to bez výhrad.
10) Účetní závěrka k 31.12.2019 a Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Matice
Slezská
173/13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Účetní závěrku Mikroregionu Matice Slezská k 31.12.2019.
2. Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezská za rok 2019, jehož součástí je Inventarizační
zpráva k 31.12.2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Matice
Slezská za rok 2019 s výsledkem: Při přezkoumání hospodaření dle ust. § 2 a ust. § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., za rok 2019 nebyly dle ust. § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
3. Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Matice Slezská za rok 2019
provedenou kontrolní komisí.
11) Žádost ZŠ a MŠ Hrabyně, okres Opava, p. o. o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků
základní školy pro školní rok 2020/‘21
174/13
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
povoluje:
v souladu s § 23 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon pro školní rok 2020/’21 výjimku z
nejnižšího počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové
organizace, IČ: 75026821 na nejméně 9 žáků v průměru na 1 třídu školy tvořenou pěti
třídami za předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to
nad výši stanovenou podle § 161.
12) Žádost PS Hrabyně, p. o. o souhlas k přijetí peněžního daru
175/13
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019 a v souladu s čl.V
odst. 1 písm. b) Zřizovací listiny Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace
uděluje souhlas:
organizaci přijmout účelově určený peněžní dar – nadační příspěvek poskytnutý Nadací ČEZ
ve výši 50.000,00 Kč
13) Určení platu ředitelky PS Hrabyně, p. o.
176/13
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
určuje:
složky platu Mgr. Klaudii Dinelli, ředitelce Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové
organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši předloženého
návrhu platovým výměrem s účinností od 01.07.2020
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14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IP-12-8025645 s ČEZ Distribuce, a. s.
177/13
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-8025645 „Hrabyně p. č. 1804/1, příp. kNN“ mezi obcí Hrabyně a ČEZ Distribuce, a. s., IČ
24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na
pozemku p. č. 1717 zaspáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 393 pro okres Opava, obec
Hrabyně a k. ú. Hrabyně.
15) Pověření k pracovní cestě neuvolněné členky zastupitelstva Zdeňky Jordánové jako
předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 pro jednání na
Ministerstvu dopravy
178/13
Zastupitelstvo obce pověřuje:
v souladu s čl. II odst. 2 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
členku zastupitelstva obce paní Zdeňku Jordánovou pověřenou zastupováním obce ve
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 k pracovní cestě pro jednání na Ministerstvu
dopravy dne 16.07.2020
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