USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 04.03.2020 v Restauraci Hrabyňka v Hrabyni
1) Zahájení, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
140/11
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu paní Petru Chromou a Ing. Petra Hrubého
b) zapisovatelku Bc. Martinu Suchánkovou
2) Schválení programu jednání
141/11
Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný 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. 10/2019 a 1/2020 obce Hrabyně
6) Rozpočty na r. 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu na 2021 – 22 příspěvkových organizací obce
7) Měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-80172277/5/SOBS/2019 s ČEZ Distribuce, a. s.
9) Žádost PS Hrabyně, p. o. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
10) Návrh/jmenování člena školské rady
11) Výběr zhotovitele VZ „JSDH Hrabyně – pořízení technického vybavení“ a uzavření kupní smlouvy
12) Záznam o změně čísla položky a změně názvů položek rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu obce Hrabyně na rok 2020
13) Potvrzení příslušnosti správního území obce Hrabyně do území působnosti MAS Opavsko
14) Různé a diskuse
15) Závěr
3) Zpráva o činnosti obce Hrabyně
142/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obce Hrabyně za období od 19.12.2019 do 04.03.2020
4) Zprávy z činnosti výborů zastupitelstva obce

143/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu z činnosti kontrolního výboru
5) Rozpočtové opatření 10/2019 a 1/2020 obce Hrabyně

144/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 10/2019 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 30.12.2019
a rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Hrabyně provedené v pravomoci starosty obce dne 26.02.2020
6) Rozpočty na r. 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu na 2021 – 22 příspěvkových organizací

obce
145/11
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
schvaluje:
Rozpočet na r. 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 22 Základní školy a Mateřské školy
Hrabyně, okres Opava, příspěvkové organizace
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146/11
Zastupitelstvo obce
na základě pravomoci vyhrazené si usnesením č. 59/4 ze dne 30.01.2019
schvaluje:
Rozpočet na r. 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 22 Pečovatelské služby Hrabyně,
příspěvkové organizace
7) Měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
147/11
Zastupitelstvo obce stanovuje:
v souladu s ust. § 72 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, dle nařízení vlády ze dne 9.
12. 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,
a) měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Hrabyně za výkon funkce člena
zastupitelstva, předsedy výboru zastupitelstva nebo zvláštního orgánu, člena výboru
zastupitelstva nebo zvláštního orgánu s účinností od 01.04.2020, v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se zúčastní, takto:
Výše odměny za výkon funkce:
• člena zastupitelstva
1805 Kč
• předsedy výboru zastupitelstva nebo zvláštního orgánu
3611 Kč
• člena výboru zastupitelstva nebo zvláštního orgánu
3010 Kč
b) Při souběhu výkonu několika funkcí bude poskytnuta odměna podle funkce, za kterou se
poskytuje nejvyšší odměna.

148/11
Zastupitelstvo obce stanovuje:
v souladu s ust. § 72 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, dle nařízení vlády ze dne 9.
12. 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., neuvolněnému členu zastupitelstva
obce Hrabyně za výkon funkce místostarosty obce s účinností od 01.04.2020 ve výši 16.000 Kč
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce navrhnout vymezení pravomocí a výkony činnosti místostarosty obce
8) Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění

stavby č. IV-12-80172277/5/SOBS/2019 s ČEZ Disribuce, a. s.
149/11
Zastupitelstvo obce schvaluje:
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-80172277/5/SOBS/2019 „Hrabyně, Památník, rozšíření 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 na pozemku parc. č. 1718 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.
9) Žádost PS Hrabyně, p. o. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
150/11
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková
organizace, IČO 71190261, dle přílohy předloženého materiálu

2

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hrabyně
konaného dne 04.03.2020 v Restauraci Hrabyňka v Hrabyni
2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu obce na rok 2020 organizaci Pečovatelská služba
Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 300.000 Kč na úhradu mezd a odvodů
sociálních a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010,
s časovou použitelností od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Hrabyně
10) Návrh/jmenování člena školské rady
151/11
Zastupitelstvo obce jmenuje:
s účinností od 01.04.2020 členem školské rady příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace Ing. Janu Tomečkovou
11) Výběr zhotovitele VZ „JSDH Hrabyně – pořízení technického vybavení“ a uzavření kupní

smlouvy
152/11
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí:
Zprávu o otevírání obálek a hodnocení nabídek VZMR „JSDH Hrabyně – pořízení technického
vybavení“ ze dne 02. a 04.03.2020
2. rozhodlo:
o výběru nabídky uchazeče ProIZS CZ s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 06150420 ve
výši 335.858,00 Kč bez DPH
3. schvaluje:
Uzavření Kupní smlouvy se společností ProIZS CZ s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ
06150420
12) Záznam o změně čísla položky a změně názvů položek rozpočtové skladby ve schváleném

rozpočtu obce Hrabyně na rok 2020
153/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
provedení opravy ve schváleném rozpočtu obce Hrabyně na rok 2020 – změny čísla položky a změny
názvu položky rozpočtové skladby z důvodu novelizace vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dle
předloženého záznamu
13) Potvrzení příslušnosti správního území obce Hrabyně do území působnosti MAS Opavsko
154/11
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zařazení správního území obce Hrabyně do území působnosti Místní akční skupiny Opavsko z.s. a
území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Opavsko na období 2021 –
2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Opavsko obci Hrabyni nevznikají finanční
závazky vůči MAS Opavsko ani jiným subjektům.
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