USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 18.12.2019 v Restauraci Hrabyňka v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
122/10
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu paní Zdeňku Jordánovou a pana Radka Hoffmanna
b) zapisovatelku paní Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
123/10
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) Rozpočet obce na rok 2020
6) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrabyně na roky 2021 - 2022
7) Převod kompetencí starostovi obce Hrabyně k provádění rozpočtových opatření
8) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby akce ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HRABYNĚ“
9) Podání žádosti k OÚ Hrabyně o povolení kácení stromu
10) Odměny ředitelů příspěvkových organizací obce
11) Určení platu ředitelů příspěvkových organizací obce
- Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové organizace
- Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace
12) Zřizovací listiny příspěvkových organizací obce
13) Rozpočet svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021 – 2022
14) Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce Hrabyně v roce 2020
15) Dohody o provedení práce s členy ZO Hrabyně
16) Změna závazného ukazatele rozpočtu obce Hrabyně na rok 2019
17) Různé a diskuse
18) Závěr
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
124/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 28.11.2019 do 18.12.2019
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce
Bez usnesení
5) Rozpočet obce na rok 2020
125/10
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočet obce Hrabyně na rok 2020
126/10
Zastupitelstvo obce stanovuje:
Závazný ukazatel rozpočtu obce Hrabyně na rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Hrabyně, okres
Opava, příspěvková organizace, příspěvek na provoz ve výši 1.070.000,- Kč
6) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrabyně na roky 2021 – 2022
127/10
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrabyně na roky 2021 – 2022
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z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 18.12.2019 v Restauraci Hrabyňka v Hrabyni
7) Převod kompetencí starostovi obce Hrabyně k provádění rozpočtových opatření
128/10
zastupitelstvo obce stanovuje:
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce vykonávajícího pravomoc rady obce v souladu s ust. § 99 odst. 2
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích k provádění rozpočtové změny Rozpočtu obce Hrabyně na rok 2020 v rozsahu
do 100.000,- Kč.
Za rozpočtovou změnu se považuje změna jedné položky rozpočtu. Rozpočtové opatření obsahuje provedené
rozpočtové změny a čísluje se v časové posloupnosti.
Rozpočtové změny v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (jejich přijetí a případná
realizace výdajů),
b) upřesnění výše transferů dle schváleného SR případně dalších veřejných rozpočtů nebo v případech jejich
vypořádání či z jiných důvodů (příjmové i výdajové položky transferů nebo položky finančního vypořádání),
c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení,
d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován,
e) při změnách v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě v aktuálním znění (technická změna) nebo
upřesnění zatřídění příjmu nebo výdaje (opravy zápisů),
f) navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115,
g) upřesnění výše v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení daně z příjmů právnických osob v rozpočtu, kdy je
poplatníkem daně a zároveň i příjemcem sdílené daně obec.
zastupitelstvo obce si vyhrazuje:
právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
zastupitelstvo obce stanovuje:
kompetenci správci rozpočtu k rozpisu schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a ke změnám rozpisu
8) Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby akce ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HRABYNĚ“
129/10
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí:
Protokol o otevírání obálek a protokol o posuzování nabídek předmětné VZMR ze dne 02.12.2019
2. rozhodlo:
o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00
Ostrava, IČ: 42767377 ve výši 1.891.000,00 Kč bez DPH
3. schvaluje:
Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
Masarykovo
náměstí
5/5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377
9) Podání žádosti k OÚ Hrabyně o povolení kácení stromu
130/10
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Podání žádosti k OÚ Hrabyně o povolení kácení stromu
parc. č. 86/2

na

pozemku

ve
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obce
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10) Odměny ředitelů příspěvkových organizací obce
131/10
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
rozhodlo:
o poskytnutí odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrabyně Mgr. Barboře Soukalové ve výši předloženého
návrhu
11) Určení platu ředitelů příspěvkových organizací obce
- Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvkové organizace
- Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace
132/10
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
určuje:
složky platu Mgr. Monice 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 01.01.2020
133/10
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
určuje:
složky platu Mgr. Klaudii Dinelli, ředitelce Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši předloženého návrhu platovým výměrem s účinností od
01.01.2020
12) Zřizovací listiny příspěvkových organizací obce
134/10
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace s účinností od
01.01.2020
135/10
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zřizovací listinu Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvkové organizace s účinností od 01.01.2020
13) Rozpočet svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021 – 2022
136/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočet svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 –
2022
14) Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce Hrabyně v roce 2020
137/10
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
zajišťovat pohotovosti v roce 2020 JSDHO Hrabyně zařazené v kategorii JPO II a požádat o poskytnutí dotace
pro zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím hasičského záchranného sboru
kraje
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15) Dohody o provedení práce s členy ZO Hrabyně
138/10
Zastupitelstvo obce souhlasí:
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Hrabyně a členy zastupitelstva obce p.
Davidem Fitzkem, p. Radkem Hoffmannem, p. Alešem Chromým, p. Petrem Konečným pro výkon práce v JSDH
obce Hrabyně.
10) Změna závazného ukazatele rozpočtu
139/10
Zastupitelstvo obce schvaluje:
změnu závazného ukazatele rozpočtu obce Hrabyně na rok 2019 pro Základní školu a Mateřskou školu Hrabyně,
okres Opava, příspěvková organizace, navýšení příspěvku na provoz ve výši 54.900 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 9/2019 obce Hrabyně
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