Zápis č. 4/2019
z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 19. července 2019
Schůze zahájena: 17:04 hodin

Schůze ukončena: 19:05 hodin

Přítomni: Helena Večeřová, René Hilscher, David Maliňák, Josef Hanzalík, Tomáš Prokop, Libor
Suchánek
Omluveni: Martin Večeřa
BOD Č. 1 – Určení ověřovatelů
Paní starostka určila ověřovatele zápisu – Tomáše Prokopa a Libora Suchánka.
BOD Č. 2 – Program jednání
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určení ověřovatelů
Schválení programu
Schválení usnesení z minulého jednání
Řešení přístupové cesty ke stavebním pozemkům v majetku obce
Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rozpočtová opatření
Řešení napouštění bazénů v obci
Různé

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního jednání.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
BOD Č. 3 – Usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obdrželi zastupitelé v předstihu.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání
zastupitelstva 3/2019 ze dne 31. května 2019.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
BOD Č. 4 – Řešení přístupové cesty ke stavebním pozemkům v majetku obce
Paní starostka uvedla problém přístupu ke stavebním pozemkům v majetku obce nad hospodou. Množí
se žádosti o prodej pozemků, proto paní starostka navrhla znovu otevřít toto téma. Zastupitelé i hosté
dlouze a bouřlivě diskutovali.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice podporuje výstavbu na stavebních pozemcích
v lokalitě nad posezením u hospody.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
1 pro, 4 proti, 1 se zdržel.
Usnesení nebylo schváleno.
BOD Č. 5 – Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné
Zastupitelům byl závěrečný účet SOÚD zaslán v předstihu.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice bere na vědomí projednání celoročního
hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2018 včetně

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2018 s výrokem bez
výhrad.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
BOD Č. 6 – Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zastupitelům byl návrh smlouvy na rekonstrukci veřejného osvětlení zaslán v předstihu. René Hilscher
navrhl upravit smlouvu, a to nahradit větu v článku IX. bod 3 „Pokud je předmětem reklamace závada
bránící v užívání díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 48 hodin od
prokazatelného doručení reklamace.“ větou „Pokud je předmětem reklamace závada bránící v užívání
díla, je zhotovitel povinen odstranit do 96 hodin od prokazatelného doručení reklamace.“
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje smlouvu o dílo č. Z19050, na dodávky
a práce v rámci veřejné zakázky „Oprava veřejného osvětlení v obci Hraběšice a místní části Krásné“,
cena dle smlouvy 352 725,90 Kč včetně DPH s výhradou (viz výše).
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
BOD Č. 7 – Rozpočtová opatření č. 6/2019 A 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6 je předkládáno na vědomí. Jedná se příjem dotace na volby do EP a její
čerpání. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vrácen do státního rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 7 je předkládáno ke schválení. Jedná se o již projednanou opravu traktoru,
kterou byl u dodavatele kontrolovat i zastupitel Tomáš Prokop.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje rozpočtové opatření č. 7, přesun výdajů
ve výši 50.000 Kč z paragrafu 3631 na 6171.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
BOD Č. 8 – Řešení napouštění bazénů v obci
I v letošním roce se při napouštění bazénů vyčerpal obecní vodojem a vzhledem k přetrvávajícímu
suchu by proto bylo vhodné řešit případný zákaz napouštět bazény z veřejného vodovodu. Paní
starostka připraví návrh veřejné vyhlášky, která by regulovala či zcela zakázala napouštění bazénů
z veřejného vodovodu.
BOD Č. 9 – Různé
• obec získala dotace na opravu kaple v Krásném (exteriér), oprava dvou božích muk a oprava
hřbitovní zdi, nyní se čeká na oficiální potvrzení
• žádost o přesun houpačky (David Maliňák již začal zjišťovat možnosti přesunu, a především
cenu přesunu s tím, že pokud by žadatel přesun financoval z vlastních prostředků, obec nemá
problém přesun houpačky umožnit) a skácení smrku u hřiště (pokud žadatel zaplatí dendrologický
průzkum – cca 3 tisíce – a ten potvrdí domněnku žadatele o jeho nebezpečnosti, tak obec přistoupí
ke skácení smrku)
• studie pod Traťovkou – majitel pozemků pod Traťovkou předložil návrh možné studie
výstavby v lokalitě pod Traťovkou, zastupitelé byli seznámeni s tímto návrhem, o výstavbě v této
lokalitě proběhla diskuse
• Libor Suchánek navrhl opravit stříšku nad nástěnkami – úřední deskou obce
• stížnost na koňské exkrementy na místní komunikaci v obci Krásné, které nejsou uklízeny; paní
starostka to zkusí řešit s majitelkou koní; dále by měl být uklizen štěrk na místní komunikaci
v Krásném

•

je třeba řešit neoprávněně zabraný pozemek v Krásném v majetku obce; paní starostka vyzve
písemně uživatele pozemku k jeho vyklizení a uvedení v původní stav.

Usnesení ze zápisu č. 4/2019, dne 19. července 2019, Obec Hraběšice
1) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního jednání.
2) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání zastupitelstva 3/2019 ze
dne 31. května 2019.

3) Zastupitelstvo obce Hraběšice bere na vědomí projednání celoročního hospodaření Svazku obcí
údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2018 s výrokem bez
výhrad.
4) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje smlouvu o dílo č. Z19050, na dodávky a práce v rámci
veřejné zakázky „Oprava veřejného osvětlení v obci Hraběšice a místní části Krásné“, cena dle
smlouvy 352 725,90 Kč včetně DPH.
5) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje rozpočtové opatření č. 7, přesun výdajů ve výši 50.000
Kč z paragrafu 3631 na 6171.

Zapsala: Večeřová Miroslava

V Hraběšicích dne 19. července 2019

Ověřili:

Tomáš Prokop
Libor Suchánek

Helena Večeřová, starostka

