USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 14.09.2020 v Kulturním domě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
179/14
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu pana Davida Fitzka a Ing. Petra Hrubého
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
180/14
Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva o činnosti obce Hrabyně
Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce Hrabyně
Pověření místostarosty
Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11/2020 obce Hrabyně
Řád veřejného pohřebiště obce Hrabyně
Poskytnutí mimořádné odměny ředitelce PS Hrabyně, p. o.
Nabídka nepotřebného majetku PS Hrabyně, p. o. zřizovateli
Vyjádření potřebnosti veřejného zadavatele - změna parametrů poskytování služby PS Hrabyně, p. o.
Žádost ZŠ a MŠ Hrabyně, okres Opava, p. o. o souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony III
Smlouva o zřízení věcného břemene p. č. 1637/3, přípojka NN k elektronickému informačnímu
monitoru s Koordinátor ODIS s. r. o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-128016737/2 Josefovice, p. č. 1465/2, smyčka kNN s ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-128027033/1, Hrabyně, p. č. 21, příp. kNN, 4121665027 s ČEZ Distribuce, a. s.
Různé a diskuse
Závěr

3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
181/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 17.06.2020 do 14.09.2020
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
182/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kulturně - školského výboru zastupitelstva obce
5) Pověření místostarosty
183/14
Zastupitelstvo obce svěřuje:
v souladu s § 104 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) místostarostovi obce plnění
úkolů v rámci agendy odpadového hospodářství obce
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USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 14.09.2020 v Kulturním domě v Hrabyni
6) Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11/2020 obce Hrabyně
184/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 8/2020 provedeným starostou obce dne 23.06.2020, č. 9/2020
provedeným starostou obce dne 24.07.2020, č. 10/2020 provedeným starostou obce dne
12.08.2020 a č. 11/2020 provedeným starostou obce dne 18.08.2020
7) Řád veřejného pohřebiště obce Hrabyně
185/14
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Řád veřejného pohřebiště obce Hrabyně
8) Poskytnutí mimořádné odměny ředitelce PS Hrabyně, p. o.
186/14
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
schvaluje:
poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Klaudii Dinelli, ředitelce Pečovatelské služby Hrabyně,
příspěvkové organizace ve výši 24.401,00 Kč z dotace ze státního rozpočtu na podporu
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.
9) Nabídka nepotřebného majetku PS Hrabyně, p. o. zřizovateli
187/14
Zastupitelstvo obce schvaluje:
bezúplatný převod majetku PS Hrabyně, p. o. obci Hrabyně
10) Vyjádření potřebnosti veřejného zadavatele - změna parametrů poskytování služby PS
Hrabyně, p. o.
188/14
Zastupitelstvo obce vyjadřuje:
potřebnost poskytování sociální služby se změnou parametrů poskytování služby PS
Hrabyně, p. o. - rozšíření provozní doby sociální služby v nočních hodinách mezi 22.00 - 06.00
hod. s podmínkou, že nebude požadováno splnění kritéria procentního podílu
spolufinancování služby ze strany veřejného zadavatele
11) Žádost ZŠ a MŠ Hrabyně, okres Opava, p. o. o souhlas zřizovatele s realizací projektu
Šablony III
189/14
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s realizací Základní školou a Mateřskou školou Hrabyně, okres Opava, p. o. projektu Víc vědět
a znát II v rámci Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
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z 14. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 14.09.2020 v Kulturním domě v Hrabyni
12) Smlouva o zřízení věcného břemene p. č. 1637/3, přípojka NN k elektronickému
informačnímu monitoru s Koordinátor ODIS s. r. o.
190/14
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
o bezúplatném zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 910-147/2019 na pozemku p. č. 1637/3, ostatní plocha, zapsán u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví
č. 393 pro obec Hrabyně a katastrální území Hrabyně ve prospěch společnosti Koordinátor ODIS
s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 64613895
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října
3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 64613895
13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-8016737/2 Josefovice, p. č. 1465/2, smyčka kNN s ČEZ Distribuce, a. s.
191/14
Zastupitelstvo obce schvaluje:
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 1763/1, 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, za
jednorázovou náhradu ve výši 400,- Kč/bm a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8016737/2 Josefovice, p. č. 1465/2,
smyčka 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
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP12-8027033/1, Hrabyně, p. č. 21, příp. kNN, 4121665027 s ČEZ Distribuce, a. s.
192/14
Zastupitelstvo obce schvaluje:
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 1157/1 a 1157/36,
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, za
jednorázovou náhradu ve výši 400,- Kč/bm a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8027033/1, Hrabyně, p. č. 21, příp. kNN,
4121665027 mezi obcí Hrabyně a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
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