Zápis č. 2/2021
z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 12. února 2021
Schůze zahájena: 17:02 hodin

Schůze ukončena: 17:43 hodin

Přítomni: Helena Večeřová, René Hilscher, David Maliňák, Tomáš Prokop, Libor Suchánek,
Martin Večeřa, Josef Hanzalík
Starosta David Maliňák určil ověřovatele zápisu – Martina Večeřu a René Hilschera.
BOD Č. 1 – Program jednání
Starosta představil návrh programu dnešního jednání.
Navržený programu:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Vyhláška o místním poplatku z pobytu
5. Oprava Kláštera – rozpočet, cenové nabídky
6. Závazné stanovisko obce – výstavba garáže
7. Vlajka pro Tibet
8. Různé
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo Obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního
jednání.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
BOD Č. 2 – Usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Zápis č. 1/2021 z minulého zasedání zastupitelstva obdrželi zastupitelé v předstihu.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo Obce Hraběšice schvaluje usnesení, uvedená v zápise
z jednání zastupitelstva č. 1/2021 ze dne 8. ledna 2021.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
BOD Č. 3 - Rozpočtová opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2 bylo předloženo na vědomí. Jedná se o navýšení příjmů ve výši
106 700 Kč (prodej pozemků a příspěvek na výkon státní správy).
BOD Č. 4 – Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Došlo ke změně (novele) zákona o místních poplatcích a je třeba upravit i vyhlášku obce.
Zastupitelé obdrželi návrh vyhlášky, obsahující spíše kosmetické změny, v předstihu.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Hraběšice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

BOD Č. 5 – Oprava Kláštera – rozpočet, cenové nabídky
Opravy interiéru Kláštera probíhají zatím v režii zaměstnanců obecního úřadu. Především jde
o hrubší práce (bourací, vyklízecí, výstavba příček, broušení stropů apod.). Nyní je třeba vybrat
dodavatele vytápění, elektroinstalací a vodoinstalací.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice bere na vědomí zprávu o průběhu dosavadních
prací při rekonstrukci v budově Kláštera a souhlasí s dalším navrženým postupem příprav.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
BOD Č. 6 – Závazné stanovisko obce – výstavba garáže
Jedná se o výstavbu na konci Hraběšic v nové zástavbě. Dle územního plánu má být na pozemku č.
2/3 v k.ú. Hraběšice přístupová cesta. Tento pozemek je v majetku stavebníka rodinného domu na
sousední parcele. Zastupitelé odložili hlasování o tomto bodě až po vyřešení nepovolené stavby
žadatele na vodoteči na jeho pozemku.
BOD Č. 7 – Vlajka pro Tibet
Jako již tradičně obdržel obecní úřad žádost o vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března od spolku
Lungta, jako připomínku výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne
10. března 2021.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
BOD Č. 8 – Různé







pozemek v Hraběšicích, již schválený k prodeji, byl vyměřen geodetem; bylo zjištěno, že
žadatel o prodej má plot na obecních pozemcích; k prodeji pozemku dojde, nicméně pokud
se bude v budoucnu realizovat na těchto sousedních obecních pozemcích komunikace, bude
třeba plot posunout v souladu se skutečně zaměřenou hranicí pozemku;
žádost o prodej pozemku v Krásném – žádost byla předložena těsně před zastupitelstvem,
bude řešeno na příštím jednání;
budování ČOV v Hraběšicích a Krásném – projekční práce pokračují, do května 2021 by
měl být hotov projekt a bude přistoupeno k oslovení stavebních firem s potenciálním
zájmem o realizaci. Obec zatím nemá schválenou změnu PRVKOKu (Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje), došlo k jednání na krajském úřadě a mělo by
proběhnout i jednání na Ministerstvu zemědělství, jakmile to dovolí nouzový stav;
pronájem kulturního domu – do 15. února 2021 je termín odevzdání nabídek od
potenciálních nájemců, poté budou žadatelé pozváni osobně a zastupitelé vyberou
nejvhodnějšího nájemce.

Usnesení ze zápisu č. 2/2021, dne 12. února 2021, Obec Hraběšice
1. Zastupitelstvo Obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního jednání.
2. Zastupitelstvo Obce Hraběšice schvaluje usnesení, uvedená v zápise z jednání zastupitelstva
č. 1/2021 ze dne 8. ledna 2021.
3. Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hraběšice
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
4. Zastupitelstvo obce Hraběšice bere na vědomí zprávu o průběhu dosavadních prací při
rekonstrukci v budově Kláštera a souhlasí s dalším navrženým postupem příprav.
5. Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021.

Zapsala: Večeřová Miroslava

V Hraběšicích dne 12. února 2021
David Maliňák, starosta

Ověřili:

Martin Večeřa

René Hilscher

