USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 29.09.2021 na Obecním úřadě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
264/22
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu Ing. Petra Hrubého a pana Petra Konečného
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
265/22
Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně se změnou:
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. 8/2021, 9/2021 a 10/2021 obce Hrabyně
6) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PS Hrabyně, p. o.
7) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017277/VB3 s ČEZ Distribuce, a. s
8) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8027033/1 Hrabyně, p. č. 21, příp. kNN s ČEZ
Distribuce, a. s.
9) Koupě pozemků p. č. 188, p. č. 505 a p. č. 506 v k. ú. Hrabyně
10) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Pryžový chodník v MŠ Hrabyně“
11) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Workoutový park v Hrabyni“
12) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy objektu stodoly v Hrabyni“
13) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace vestibulu a suterénu jeviště KD
Hrabyně“
14) Rozpočtové opatření č. 11/2021 obce Hrabyně
15) Revolvingový úvěr
16) Určení platu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, p. o.
17) Různé a diskuse
18) Závěr
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
266/22
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 28.07.2021 do 29.09.2021
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
267/22
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kulturně - školského výboru zastupitelstva obce
5) Rozpočtové opatření č. 8/2021, 9/2021 a 10/2021 obce Hrabyně
268/22
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 8/2021 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 30.07.2021;
Rozpočtové opatření č. 9/2021 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 26.08.2021;
Rozpočtové opatření č. 10/2021 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 06.09.2021;

1

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 29.09.2021 na Obecním úřadě v Hrabyni
6) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PS Hrabyně, p. o.
269/22
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace
7) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017277/VB3 s ČEZ Distribuce, a. s.
270/22
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku p. č. 1718 v k. ú. a obci Hrabyně, ve vlastnictví obce ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8
Děčín, Děčín IV-Podmokly spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na části služebného pozemku a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci na
dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném v GP č. 942-108/2021 potvrzeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne 1. 7. 2021 pod č. 222/2021 za jednorázovou
úplatu ve výši 52.040,00 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši.
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8017277/VB3 mezi obcí Hrabyně a ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly
8) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8027033/1 Hrabyně, p. č. 21, příp. kNN s ČEZ
Distribuce, a. s.
271/22
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku p. č. 1157/1 a 1157/36 1717 v k. ú. a obci Hrabyně, ve
vlastnictví obce ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem
Teplická 874/8 Děčín, Děčín IV-Podmokly spočívající v právu spočívající v právu umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části služebného pozemku a provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci na dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném v GP č. 949-748/2020
potvrzeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne
19.07.2021 pod č. 1612/2021 za jednorázovou úplatu ve výši 5.200,00 Kč, navýšenou o DPH v zákonné
výši.
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8027033/1 Hrabyně, p. č. 21, příp. kNN
mezi obcí Hrabyně a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Teplická 874/8,
Děčín, Děčín IV-Podmokly
9) Koupě pozemků p. č. 188, p. č. 505 a p. č. 506 v k. ú. Hrabyně
272/22
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Hrabyně a prodávajícími Jarmila Březovská, bytem Mařádkova
2370/10, 746 01 Opava-Předměstí, r. č. 425911/464 a Karla Čecháčková, bytem Petra Bezruče 494, 747
22 Dolní Benešov, r. č. 515109/096, jejímž předmětem je odkup nemovitostí - pozemku p. č. 188,
trvalý travní porost, o výměře 69 m2; pozemku p. č. 505, trvalý travní porost, o výměře 4145 m2;
pozemku p. č. 506, lesní pozemek, o výměře 2976 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 35
pro okres Opava, Obec Hrabyně a k. ú. Hrabyně. Smluvená kupní cena 611.150,00 Kč.
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10) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Pryžový chodník v MŠ Hrabyně“
273/22
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí:
hodnocení doručených nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Pryžový chodník v MŠ Hrabyně“
2. rozhodlo:
o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka NAVI - SPORT CZ, s.r.o., 73961 Třinec - Oldřichovice 738,
IČO 05687489 ve výši 193 064,00 Kč bez DPH
3. schvaluje:
vystavení objednávky vítěznému uchazeči NAVI - SPORT CZ, s.r.o., 73961 Třinec - Oldřichovice 738,
IČO 05687489
11) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Workoutový park v Hrabyni“
274/22
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí:
hodnocení doručených nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Workoutový park v Hrabyni“
2. rozhodlo:
o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka Enuma Elis s. r. o., 110 00 Praha – Nové Město, Lannova
2061/8, IČO 01688260 ve výši 422.040,00 Kč bez DPH
3. schvaluje:
uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Enuma Elis s. r. o., 110 00 Praha – Nové Město,
Lannova 2061/8, IČO 01688260
12) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy objektu stodoly v
Hrabyni“
275/22
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí:
hodnocení doručených nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy objektu stodoly v
Hrabyni“
2. rozhodlo:
o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka Zdeněk Schwan, 747 23 Bolatice, Družstevní 124/28, IČO
45199825 ve výši 563.144,54 Kč bez DPH
3. schvaluje:
Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Zdeněk Schwan, 747 23 Bolatice, Družstevní 124/28,
IČO 45199825
13) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace vestibulu a suterénu jeviště KD
Hrabyně“
276/22
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí:
hodnocení doručených nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace vestibulu a suterénu jeviště
KD Hrabyně“
2. rozhodlo:
o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka STAZO, spol. s r. o., 747 95 Opava, Suché Lazce, V Ulici
264/3, IČO 60777346 ve výši 1.238.965,76 Kč bez DPH
3. schvaluje:
Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem STAZO, spol. s r. o., 747 95 Opava, Suché Lazce, V Ulici
264/3, IČO 60777346
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14) Rozpočtové opatření č. 11/2021 obce Hrabyně
277/22
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 11/2021 obce Hrabyně
15) Revolvingový úvěr
278/22
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Přijetí revolvingového úvěru ve výši max. 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) od
Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 a uzavření
smlouvy o revolvingovém úvěru.
16) Určení platu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, p. o.
279/22
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
určuje:
složky platu Mgr. Monice Korcové Halfarové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Hrabyně,
okres Opava, příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši
předloženého návrhu platovým výměrem s účinností od 01.09.2021
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