Zápis č. 7/2015
z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. října 2015
Schůze zahájena: 17:05 hodin

Schůze ukončena: 18:08 hodin

Přítomni: Večeřová Helena, Hanzalík Josef, Doubravský Jaroslav, Tomáš Prokop (příchod 17.45),
Ing. Jiří Resler, Ing. Zlata Lakomá
Po přivítání přítomných jmenovala paní starostka ověřovatele zápisu – pana Josefa Hanzalíka a
Ing. Zlatku Lakomou.
Návrh programu:
1) Určení ověřovatelů
2) Schválení programu
3) Schválení minulého zápisu z jednání zastupitelstva
4) Smlouva č.1/2015 o partnerství a spolupráci
5) Informace o opravách Kláštera
6) Informace z porady starostů
7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Hraběšice
8) Různé
Bod 2 – schválení programu:
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního jednání.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 3 – schválení usnesení z posledního zasedání zastupitelstva:
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání
zastupitelstva č. 6/2015 dne 4. září 2015.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
4 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 4 – smlouva o partnerství a spolupráci
Jedná se o smlouvu na nádobu na kovoodpad (zastupitelé smlouvu obdrželi elektronicky), záměr nákupu
byl odsouhlasen již na zastupitelstvu v dubnu letošního roku. Nyní je třeba odsouhlasit smlouvu, aby
obci SFŽP poskytla dotaci.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2015 o partnerství
a spolupráci při přípravě a realizaci projektu Dovybavení systému třídění odpadu Svazku obcí údolí
Desné.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 5 – informace o opravách Kláštera
Zatím vše probíhá podle plánu, natloukají se šindele a začíná se pokrývat střecha. Na půdě bylo nutno
odstranit podlahu, cihly se vynesly ven, škvára se vybrala a vše se nastříkalo chemikálií proti houbě.
Nejednalo se o dřevomorku, ale o trámovku. Na půdě bude plovoucí podlaha. Stěny se zateplily novou
metodou, kdy se obloží hobrou a vyvrtanými otvory se dovnitř nafouká zateplovací materiál, který se
podobá zmuchlanému papíru. Jedná se o nejvýhodnější metodu vzhledem k členitosti zateplované
budovy.
Elektrický přívod přeložky od rozvodny do budovy vykopali obecní zaměstnanci, byly položeny dráty a
zase bylo vše zasypáno. Došlo k odpojení elektrické energie, náhradní zdroj energie je brán z kulturního
domu od pana Wagnera. Naše část přeložky bude stát 61 000 včetně DPH, z toho 49 000 stojí rozvaděč.

Čeká nás ještě zateplení kolem základů budovy, bude se muset vykopat příkop kolem budovy asi 1,8 m
hluboký, provést odvodnění, zateplení a znovu zasypat a provést nové obklady základů. Pokud se nic
nestane, nepřijdou tuhé mrazy apod., tak by se to mělo stihnout dle daných termínů.
Kontrolní dny, jak už bylo řečeno minule, jsou každé úterý v 8 hodin ráno, starostka opakovaně vybídla
zastupitele k účasti na nich.
Bod 6 – informace z porady starostů
- vystoupil veterinář: štěkání psa neznamená, že je pes týrán. Nicméně přesto je vhodné si všímat svého
okolí, případy týrání psů se množí. Očkování proti vzteklině je povinné, a pokud není provedeno, hrozí
sankce. Vzteklina se rozšířila v Polsku, což není daleko, zvěř nezná hranice. Po dlouhé době se objevila
choroba včelího plodu.
- v létě šumperští hasiči zasahovali u jedenácti lesních požárů.
Bod 7 – zápis z dílčí kontroly hospodaření obce Hraběšice
Zápis zastupitelé obdrželi předem, žádné nedostatky nebyly zjištěny. Další kontrola (zbytek roku)
proběhne v únoru 2016.
Bod 8 – Různé
- obecní traktor už je zcela funkční a v provozu. Svépomocí byl vyroben návěs. Ing. Resler se ptal
na ekonomické vyhodnocení nákupu traktoru a také ho zajímají další vícenáklady s tím spojené.
-

na horním konci na autobusové zastávce bude osázen záhon ve tvaru slzy, dosud zde rostl plevel
a neúspěšně nějaké kytky, takže paní Buchtová to vzala důkladně, vyplela plevel a trávu, dovezli
jsme kompost a nakoupili levanduli, doprostřed půdokryvné růže.

-

paní starostka požádala o prodloužení smlouvy s Úřadem práce (v souvislosti s panem Mikou),
zatím se neví, jestli nám vyhoví, platí od října nová pravidla a peněz je sice na podporu
nezaměstnaných dost, ale nikdo neví, jaké budou podmínky.

-

na příštím zastupitelstvu se budou řešit čísla popisná a evidenční. Zákon ukládá povinnost
vlastníku nemovitosti označit budovu číslem s tím, že barvu a provedení určuje obecní úřad.
Zastupitelé na příštím jednání přednesou své návrhy.

-

krytina z Kláštera byla odvezena do druhotných surovin, obec ji prodala za 8.586 Kč.

-

řešilo se sázení stromků, paní starostka se domluví s naším přiděleným lesním správcem (pan
Bartelem) o vhodnosti výsadby na podzim či na jaro.

Další zastupitelstvo obce Hraběšice se uskuteční v pátek dne 4. prosince a bylo domluveno, že
bude tentokrát v Kulturním domě v Hraběšicích.

Usnesení ze zápisu č. 7/2015, dne 2. října 2015, obec Hraběšice
1) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního jednání.
2) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání zastupitelstva
č. 6/2015 dne 4. září 2015.
3) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2015 o partnerství a spolupráci
při přípravě a realizaci projektu Dovybavení systému třídění odpadu Svazku obcí údolí Desné.

Zapsala: Ing. Večeřová Miroslava

V Hraběšicích dne 7. října 2015

Ověřili:

Hanzalík Josef

Ing. Lakomá Zlata

Helena Večeřová, starostka

