USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 24.11.2021 na Obecním úřadě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
280/23
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu pana Petra Konečného a Ing. Michala Országa
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
281/23
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. 11, 12, 13 a 14/2021 obce Hrabyně
6) Obecně závazné vyhlášky obce Hrabyně:
a) o nočním klidu,
b) o zrušení OZV č. 1/2019,
c) o místním poplatku ze psů,
d) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
7) Strategický rozvojový plán obce
8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s fyzickou osobou
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-8021740 Hrabyně, ČOV, p. č. 1637/4, kNN s ČEZ Distribuce, a. s
10) Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, p. o. za školní rok 2020/2021
11) Převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Hrabyně, p. o. z rezervního fondu do fondu investic
12) Určení platu ředitelky Pečovatelské služby Hrabyně, p. o.
13) Různé a diskuse
14) Závěr
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
282/23
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 30.09.2021 do 24.11.2021
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
283/23
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce
5) Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 14/2021 obce Hrabyně
284/23
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 11/2021 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 30.07.2021;
Rozpočtové opatření č. 12/2021 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 26.08.2021;
Rozpočtové opatření č. 13/2021 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 06.09.2021;
285/23
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 14/2021 obce Hrabyně
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6) Obecně závazné vyhlášky obce Hrabyně:
a) o nočním klidu,
b) o zrušení OZV č. 1/2019,
c) o místním poplatku ze psů,
d) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
286/23
Zastupitelstvo obce vydává:
v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o nočním klidu
287/23
Zastupitelstvo obce vydává:
v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabyně
288/23
Zastupitelstvo obce vydává:
v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku ze psů
289/23
Zastupitelstvo obce vydává:
v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství se sazbou poplatku ve výši 696 Kč na poplatníka.
7) Strategický rozvojový plán obce
290/23
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Strategický plán rozvoje obce Hrabyně
8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s fyzickou osobou
291/23
Zastupitelstvo obce schvaluje:
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 1637/4 v k. ú. a obci Hrabyně, ve vlastnictví obce ve prospěch
pozemku p. č. st. 253/2 v k. ú. a obci Hrabyně spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat
a udržovat inženýrskou síť na části služebného pozemku a provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci na dobu neurčitou, v předpokládaném rozsahu vyznačeném v dokumentaci pro
provádění stavby v koordinační situaci za jednorázovou náhradu ve výši 400,- Kč/bm a uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Hrabyně a …………
….,
r. č. ………….., trvale bytem ………
…….. a ………
…., r. č. ………………., trvale bytem
………………………
.
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-8021740 Hrabyně, ČOV, p. č. 1637/4, kNN s ČEZ Distribuce, a. s
292/23
Zastupitelstvo obce schvaluje:
zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1637/4, 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 1750,00 Kč a uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8021740 Hrabyně,
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ČOV, p. č. 1637/4, 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
10) Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, p. o. za školní rok
2020/2021
293/23
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, p. o. za školní rok 2020/2021
11) Převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Hrabyně, p. o. z rezervního fondu do fondu investic
294/23
Zastupitelstvo obce schvaluje:
převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Hrabyně, p. o. ve výši 202.179,00 Kč z rezervního fondu do fondu
investic.
12) Určení platu ředitelky Pečovatelské služby Hrabyně, p. o.
295/23
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
určuje:
složky platu Mgr. Klaudie Dinelli, ředitelky Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši předloženého návrhu platovým
výměrem s účinností od 01.12.2021
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