Zápis č. 8/2015
z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 6. listopadu 2015
Schůze zahájena: 17:07 hodin

Schůze ukončena: 18:20 hodin

Přítomni: Večeřová Helena, Hanzalík Josef, Doubravský Jaroslav, Tomáš Prokop, Ing. Jiří Resler,
Ing. Zlata Lakomá, Alois Miča
Po přivítání přítomných jmenovala paní starostka ověřovatele zápisu – pana Josefa Hanzalíka a
Ing. Zlatku Lakomou.
Paní starostka navrhla rozšíření programu o dva body: smlouvu o věcném břemeni a změna pasportu
místních komunikací.
Návrh programu po rozšíření:
1) Určení ověřovatelů
2) Schválení programu
3) Schválení minulého zápisu z jednání zastupitelstva
4) Schválení smlouvy o věcném břemenu
5) Plán zimní údržby
6) Změna pasportu místních komunikací
7) Informace z místního šetření ve věci dodržování zákonnosti na úseku místních komunikací v
Hraběšicích na základě podnětu Ing. Reslera
8) Informace o opravách Kláštera
9) Různé
Bod 2 – schválení programu:
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 3 – schválení usnesení z posledního zasedání zastupitelstva:
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání
zastupitelstva č. 7/2015 dne 2. října 2015.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 4 – schválení smlouvy o věcném břemenu
Jedná se o klasickou smlouva na věcné břemeno – elektrická přípojka pod cestou směrem k Prokopům,
žadatelem je firma ČEZ. Zastupitelé se po diskuzi shodli, že se jedná pravděpodobně o schválení
věcného břemena, až po uskutečnění „stavby“. Paní starostka bude nejdříve požadovat vysvětlení a
minimálně zvýšení ceny.
Bod 5 – plán zimní údržby
Po kratší diskuzi, kdy paní starostka sdělila, že dle jejího názoru není povinnost schvalovat plán zimní
údržby, se zastupitelé rozhodli, že je zbytečné plán schvalovat. Budou ale sepsána a zveřejněna pravidla
zimní údržby, aby byli občané dostatečně informováni. Pravidla připraví paní starostka a bude
konzultovat a upravovat se zastupiteli emailovou formou.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje, aby obec neměla v souladu s vyhláškou
č. 104/1997 Sb., § 42 odst. 2 zpracovaný plán zimní údržby, ale aby si sama stanovila všeobecná
pravidla o zimní údržbě místních komunikací.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Bod 6 – změna pasportu místních komunikací
Silniční správní úřad obce Hraběšice požádal zastupitelstvo obce Hraběšice o vynětí místní komunikace
z pasportu MK. Jedná se o místní komunikaci 2c v Krásném, zařazenou mylně do stávajícího pasportu
místních komunikací. Tato komunikace není používána, je travnatá a jsou na ní hluboké koleje.
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje změnu pasportu MK s tím, že MK 2c
Krásné bude z tohoto pasportu vyjmuta z důvodu, že neodpovídá technickým parametrům MK a není
využívána.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Bod 7 – informace z místního šetření ve věci dodržování zákonnosti na úseku místních
komunikací v Hraběšicích na základě podnětu Ing. Reslera
Paní starostka seznámila zastupitele s informacemi z místního šetření ve věci dodržování zákonnosti na
úseku místních komunikací v Hraběšicích, uskutečněného na základě podnětu Ing. Reslera. Jedná se o
provedenou opravu účelové komunikace vedoucí k domu paní Hodulové. Na místě bylo provedeno
místní šetření za účasti úředníků MěÚ Šumperk. Dle Ing. Vicencové se jedná o účelovou komunikaci a
její opravy a údržby se týká prováděcí vyhláška č. 104/1997. Tato vyhláška se ale týká silnice I., II. třídy
a místních komunikací, netýká se účelové komunikace. Vše bude ještě konzultováno s odbornými
pracovníky MěÚ, aby nebylo třeba zpracovávat projektovou dokumentaci a zpevnění dodatečně hlásit.
Zastupitelé budou informováni na dalším zastupitelstvu.
Bod 8 – informace o opravách Kláštera
Čeká se na provedení protlaku pod místní komunikací a napojení budovy na elektrickou energii, snad se
stihne zimní sezóna. Práce probíhají dle harmonogramu. Stále probíhají každé úterý kontrolní dny,
všichni zastupitelé jsou zváni.
Bod 9 – různé
- byl osázen záhon na horní zastávce
- stromky v obecním lese už jsou všechny zasázeny a natřeny proti okusu zvěří
- evidenční a popisná čísla – starostka připraví návrh na prosincovou schůzi
- paní Barčíková vznesla dotaz na „stavbu“ vedle hospody, mezi hospodou a její zahradou. Bylo jí
sděleno, že se jedná o rozšíření posezení. Její obavy z nadměrného hluku nejsou zatím
opodstatněné, musí se ověřit praxí.
- chybějící rošt v Krásném – Petr Ješátko jej změří a bude zakoupen nový rošt
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. 8/2015, dne 6. listopadu 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. 7/2015 dne 2. října 2015.
3) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje, aby obec neměla v souladu s vyhláškou č. 104/1997
Sb., 2 odst. 2 zpracovaný plán zimní údržby, ale aby měla všeobecná pravidla o zimní údržbě
místních komunikací.
4) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje změnu pasportu MK s tím, že MK 2c Krásné bude
z tohoto pasportu vyjmuta z důvodu, že neodpovídá technickým parametrům MK a není
využívána.

Zapsala: Ing. Večeřová Miroslava

V Hraběšicích dne 7. listopadu 2015

Ověřili:

Hanzalík Josef

Ing. Lakomá Zlata

Helena Večeřová, starostka

