USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 6. 6. 2022 v Kulturním domě v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
327/27
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu Ing. Michala Országa a pana Radka Hoffmanna
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
328/27
Zastupitelstvo obce schvaluje
program 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. 1 a 2/2022 obce Hrabyně
6) Účetní závěrka ZŠ a MŠ K. Engliše, Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2021
7) Účetní závěrka Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2021
8) Závěrečný účet obce Hrabyně za rok 2021
9) Účetní závěrka obce Hrabyně k 31.12.2021
10) Obecně závazná vyhláška obce Hrabyně č. 1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky obce
11) a) Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. a fyzickou osobou
b) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s fyzickou osobou
12) Různé a diskuse
13) Závěr
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
329/27
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 31. 3. 2022 do 6. 6. 2022
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
330/27
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce
Zprávu z činnosti kulturně - školského výboru zastupitelstva obce
Zprávu z činnosti finančního výboru zastupitelstva obce
5) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2022 obce Hrabyně
331/27
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1/2021 provedené starostou obce dne 20. 4. 2022 a Rozpočtové opatření č.
2/2021 provedené starostou obce dne 10. 5. 2022.
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6) Účetní závěrka ZŠ a MŠ K. Engliše, Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2021
332/27
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
schvaluje:
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové organizace
k 31.12.2021, kdy projev vůle je obsažený v Protokolu o schválení účetní závěrky za období od
01.01.2021 do 31.12.2021.

7) Účetní závěrka Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2021
333/27
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
schvaluje:
Účetní závěrku Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace k 31.12.2021, kdy projev vůle
je obsažený v Protokolu o schválení účetní závěrky za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
8) Závěrečný účet obce Hrabyně za rok 2021
334/27
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Závěrečný účet obce Hrabyně za rok 2021 včetně zprávy Ing. Blanky Gábové, kontrolora pověřeného
řízením, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabyně za rok 2021
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 2021, a to bez
výhrad.
9) Účetní závěrka obce Hrabyně k 31.12.2021
335/27
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Účetní závěrku obce Hrabyně k 31. 12. 2021, kdy projev vůle je obsažený v Protokolu o schválení
účetní závěrky za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
10) Obecně závazná vyhláška obce Hrabyně č. 1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky obce
336/27
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. 1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky obce

11) a) Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. a fyzickou osobou
b) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s fyzickou osobou
337/27
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) zřídit věcné břemeno k pozemku p. č. 1634, ostatní plocha, zapsáno 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, ve vlastnictví obce, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO:
27295567, DIČ: CZ27295567 se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem spočívající v právu
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zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na služebný
pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení na dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném v GP č. 960-25/2022 potvrzeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne 29. 3. 2022 pod č.
PGP-657/2022-806 za jednorázovou úplatu 400,- Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši.
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Hrabyně, GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, DIČ:
CZ27295567 se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a Pavel Nawar, nar. 5. 4. 1979 a
Eliška Nawarová, nar. 8. 2. 1982, oba bytem Hrabyně 256, 747 63 Hrabyně
338/27
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) zřídit věcné břemeno k pozemku p. č. 1157/36, ostatní plocha, zapsáno 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, ve vlastnictví obce, ve prospěch vlastníků Pavel Nawar, nar. 5. 4.
1979 a Eliška Nawarová, nar. 8. 2. 1982, oba bytem Hrabyně 256, 747 63 Hrabyně a každého dalšího
vlastníka pozemku p. č. 21, zahrada, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava, na LV č. 771 pro okres Opava, obec Hrabyně a k. ú. Hrabyně, spočívající
v právu vstupovat na služebný pozemek za účelem opravy, údržby, kontroly nebo havárie vodovodní
přípojky a dalších činností spojených s údržbou vodovodní přípojky na dobu neurčitou, v rozsahu
vymezeném v GP č. 955-186/2021 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Opava dne 3. 12. 2021 pod č. PGP-2795/2021-806 za jednorázovou úplatu
800,- Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši.
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Hrabyně a Pavel Nawar, nar. 5. 4. 1979 a Eliška
Nawarová, nar. 8. 2. 1982, oba bytem Hrabyně 256, 747 63 Hrabyně
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