USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 29.03.2021 na Obecním úřadě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
225/18
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu pana Radka Hoffmanna a Ing. Michala Országa
b) zapisovatelku paní Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
226/18
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. 16/2020 a 1/2021 obce Hrabyně
6) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
7) Volby přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2021 - 2025
8) Návrh na pořízení změny Územního plánu Hrabyně
9) Směrnice č. 1/2021 obce Hrabyně o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014766/VB02 Hrabyně, 1157/105, Kučová,
kNN s ČEZ Distribuce, a. s
11) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025645/1 Hrabyně, p. č. 1804/1, příp. kNN s
ČEZ Distribuce, a. s
12) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést
stavbu „Odkanalizování obce Hrabyně“ s vlastníky dotčených nemovitostí
13) Různé a diskuse
14) Závěr

3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
227/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 17.12.2020 do 29.03.2021

4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
228/18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 16/2020 provedené starostou obce dne 07.12.2020 a rozpočtové opatření č.
1/2021 provedené starostou obce dne 26.02.2021.

5) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
229/18
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
6) Volby přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2021 - 2025
230/18
Zastupitelstvo obce
1. navrhuje:
pro volební období 2021 – 2025 do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě paní Annu
Kupkovou, narozenou 26. 06. 1958, trvale bytem Hrabyně 176
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2. volí :
pro volební období 2021 – 2025 do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě paní Annu
Kupkovou, narozenou 26. 06. 1958, trvale bytem Hrabyně 176

7) Návrh na pořízení změny Územního plánu Hrabyně
231/18
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
pořízení změny Územního plánu Hrabyně dle předloženého návrhu č. j. 1878/2021

8) Směrnice č. 1/2021 obce Hrabyně o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
232/18
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Směrnici č. 1/2021 obce Hrabyně o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

9) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014766/VB02 Hrabyně, 1157/105, Kučová,
kNN s ČEZ Distribuce, a. s
233/18
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p. č. 1745/1 v k. ú. a obci Hrabyně, ve vlastnictví obce ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8 Děčín,
Děčín IV-Podmokly spočívající v právu spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zemní kabelové vedení NN na části služebného pozemku a provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci na dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném v GP č. 902-64/2018 potvrzeném KÚ pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne 20.11.2020 pod č. PGP-2303/2020-806 za
jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši.
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014766/VB02 Hrabyně, 1157/105,
Kučová, kNN mezi obcí Hrabyně a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická
874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly

10) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025645/1 Hrabyně, p. č. 1804/1, příp. kNN
s ČEZ Distribuce, a. s.
234/18
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p. č. 1717 v k. ú. a obci Hrabyně, ve vlastnictví obce ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8 Děčín,
Děčín IV-Podmokly spočívající v právu spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zemní kabelové vedení NN na části služebného pozemku a provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci na dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném v GP č. 935-454/2019 potvrzeném KÚ pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne 16.02.2020 pod č. PGP-328/2021-806 za
jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši.
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025645/1 Hrabyně, p. č. 1804/1, příp.
kNN mezi obcí Hrabyně a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8,
Děčín, Děčín IV-Podmokly

11) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést
stavbu „Odkanalizování obce Hrabyně“ s vlastníky dotčených nemovitostí
235/18
Zastupitelstvo obce souhlasí:
a) se zřízením budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených
v příloze č. 1 tohoto usnesení ve prospěch obce Hrabyně spočívající v právu umístit, provozovat,
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opravovat a udržovat obecní kanalizaci na části služebného pozemku a provádět její obnovu, výměnu
a modernizaci na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po
provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene. Zřízení
služebnosti bude bezúplatné.
b) s uzavřením smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv o
právu provést stavbu „Odkanalizování obce Hrabyně“ dle bodu a) tohoto usnesení se subjekty
uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení
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