Zápis č. 9/2015
z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 4. prosince 2015
Schůze zahájena: 17:05 hodin

Schůze ukončena: 18:22 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.
1. Schválení programu:
Ing. Resler navrhl vypustit z programu schválení rozpočtu na rok 2016. Zdůvodnil to tím, že mu
nebyly poskytnuty požadované informace ke skutečnosti v letošním roce. Proběhlo hlasování s tímto
usnesením:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje program bez bodu 5. - Schválení rozpočtu
Obce Hraběšice na rok 2016
Výsledek hlasování: :
2 pro
5 proti
0 se zdrželo
Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo hlasovalo o původním návrhu takto:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program dnešního jednání
Výsledek hlasování:
5 pro,
1 proti,
1 se zdržel.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Schválení usnesení z posledního zasedání zastupitelstva: Po výzvě starostky se o slovo přihlásil
Ing. Resler – namítl, že by se mělo změnit usnesení v tom smyslu, že v usnesení by mělo být uvedeno,
že silniční správní úřad zahájí řízení podle zákona o místních komunikacích. Starostka upozornila Ing.
Reslera, že vzhledem k tomu, že nic takového nebylo v usnesení řečeno ani odhlasováno, nelze takto
usnesení formulovat na základě požadavku zastupitele, usnesení musí být zapsáno přesně tak, jak o něm
bylo hlasováno. Ing. Resler přesto formuloval nové usnesení místo toho, o kterém bylo hlasováno a to
v tom smyslu, že zastupitelstvo Obce jako vlastník žádá silniční správní úřad o vyřazení místní
komunikace Krásné z pasportu místních komunikací a o její zařazení do sítě veřejně přístupných
komunikací. Protože o takovémto usnesení nebylo na posledním jednání zastupitelstva hlasováno, a
vzhledem k požadavku Ing. Reslera bude toto řešeno na příštím jednání zastupitelstva jako o novém
usnesení v souladu se zákonem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání
zastupitelstva č. 8/2015 ze dne 6. listopadu 2015.
Výsledek hlasování:
5 pro, 2 proti,
0 se zdržel.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č. 16
Nebylo o něm jednáno z důvodu, že po uzavření měsíčního účetní uzávěrky nedošlo k potřebě měnit
rozpočet žádným rozpočtovým opatřením.
4. Schválení rozpočtu obce Hraběšice na rok 2016 – návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce po
dobu 15 dnů, slovo dostala paní účetní, aby vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu. Paní účetní
přítomné informovala o některých položkách rozpočtu. Paní starostka vysvětlila způsob provádění
těžební činnosti v lesích v majetku obce podle desetiletého těžebního plánu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje rozpočet obce Hraběšice na rok 2016 ve
znění, jež bude nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Plán zimní údržby – každoročně se schvaluje plán zimní údržby, podle zákona rozhodují o
zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace obce podle jejich velikosti a dopravního
významu místních komunikací. Oproti vyvěšenému plánu zimní údržby došlo k několika změnám, se
kterými starostka seznámila přítomné:
- z technických důvodů nebude pravděpodobně možno vždy zajistit prohrnutí sněhu až na konec
místní komunikace 1c v Krásném, to je až na konečnou. V případě, že je sněhu hodně a je
kluzký, nebude možno bezpečně protahovat cestu až na konečnou – traktor se stává
neovladatelným a hrozí nebezpečí havárie traktoru. Tak tomu bylo i v minulých letech.
V letošním roce byl zakoupen traktor s náhonem na všechna 4 kola, je vybaven řetězy, je
silnější. Takže je pravděpodobné, že údržbu cesty až na konečnou bude možno provádět, je
nutno to vyzkoušet tuto zimu. Cesta od konírny nahoru se bude udržovat pouze v případě, že to
podmínky dovolí a nebude to nebezpečné pro pracovníky údržby. Starostka oznámila, že
informace o tom, že v Krásném se nebude provádět zimní údržba vůbec, byla mylná.
-

Chodník – zkratka přes lom na Krásné - se loni udržoval, letos se bude udržovat také, bude
dodatečně vložen do plánu zimní údržby.

-

do plánu zimní údržby bude dopsána odpovědná osoba, což je starostka a pan Ješátko jako
vedoucí údržby, oba včetně telefonního spojení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje plán zimní údržby na období od 1. listopadu
2015 do 31. března 2016
Výsledek hlasování:
6 pro,
1 proti,
0 se zdrželo.
Usnesení č. 4 bylo přijato
6. Schválení smlouvy o věcném břemenu - jedná se o klasickou smlouvu na věcné břemeno
s ČEZEM, úplata je ve výši 2 000 Kč. Smlouva o smlouvě budoucí byla na toto věcné břemeno
odsouhlasena již v roce 2013.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene IP-128014257/001 mezi Obcí Hraběšice a ČEZ Distribuce
Výsledek hlasování:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
7. Informace o opravách Kláštera – Ing. Černohous jako projektant a zároveň technický dozor na
stavbě, informoval přítomné o jedinečnosti celé stavby, kombinace dřevostavby se zděnou částí,
jedinečná konstrukce jinde nevyzkoušená. Tomu odpovídá větší náročnost z hlediska finančního.
Vysvětlil, proč se volila světlejší barva šindele – dalšími nátěry se docílí tmavší barvy. Dále byli
přítomní informováni o nutnosti opravy (trouchnivějící trámy, elektrické vedení v dezolátním stavu
apod.)
8. Shrnutí roční činnosti zastupitelstva
- snížení ceny jízdného autobusu
- rozšíření veřejného osvětlení
- sklad bývalého obchodu přestavěn na byt pro obecního zaměstnance
- umístění lavičky na hřbitově
- byla pořízena z dotací nádoba na kovoodpad
- byl zakoupen starší traktor s náhonem na 4 kola, vyroben k tomu návěs
- provedena těžba v lese nad sjezdovkou, zalesněny paseky po těžbě v roce 2014
- obec zaměstnává 3 zaměstnance na údržbu, paní Buchtová má zkrácený úvazek , pan Mika je
dotován Úřadem práce a je na plný úvazek a pan Ješátko je také na plný úvazek, jako čtvrtá je
zaměstnaná na dohodu o pracovní činnosti Ing. Večeřová jako účetní - zkrácený úvazek
- obec získala dotaci na opravu Kláštera ve výši 1 335 978 Kč, celkové náklady na opravu dle
rozpočtu měly činit 3 730 519,- Kč, vlastní zdroje obce tedy měly činit celkem 2 394 540,- Kč,

-

Vznikly vícenáklady ve výši 528 000 Kč. Díky neobvykle řešené stavbě budovy nelze dotovat
některé stavební prvky, takže v konečné fázi činí dotace 35 %.
zaměstnanci osázeli záhon na horní autobusové točně
od ledna letošního roku chodí zastupitelé přát občanům starším 70-ti let k jejich výročí
dále se pokračuje v zavedených akcích - již tradiční oslava jara, stavění májky, dětský den
spojený s kácením májky, loučení s prázdninami, Mikuláš, adventní koncert...

9. Různé
- čísla popisná a evidenční – podle zákona o obcích by měli mít všichni obyvatelé označeny své
nemovitosti číslem popisným . Způsob označení stanoví obec vyhláškou a povinností občanů je
své domy označit na viditelném místě, myšleno viditelném od hlavní cesty. Obec připraví
vyhlášku, občané mohou sdělit své návrhy či nápady do konce ledna 2016 na obecní úřad
osobně, elektronicky, poštou nebo prostým vhozením do schránky na obecním úřadě. Podle
zákona neoznačení nemovitosti číslem je přestupek, který lze trestat pokutou.
- v červnu 2015 byl vyvěšen Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné, jehož jsme členem.
Závěrečný účet svazku obcí obdrželi všichni zastupitelé písemně, aby se s ním seznámili.
Zastupitelstvo obce Hraběšice bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné.
- Občané byli pozváni na oslavu Mikuláše, spojenou s divadlem hraběšické mládeže, dále na
vánoční tvoření s paní Gieslovou, a na adventní koncert skupiny Shodou okolností s vánočním
pásmem, které si připravuje hraběšická mládež.
V rámci diskuse se řešil:
- svoz odpadu na Krásném – bude řešeno dodatkem vyhlášky o odpadech
- Ing. Resler upozornil, že i na provizorní přístřešek na traktor je zapotřebí povolení a pokud
nebude vyřízeno, nahlásí toto jako černou stavbu na Městský úřad v Šumperku, starostka ho
ujistila, že se bude příští týden informovat na stavebním úřadě o nutnosti stavebního povolení
- Ing. Resler požaduje psaní „puťovek“ k traktoru, starostka ho ujistila, že kniha jízd ani příkaz
k jízdě není dle jejího názoru povinný doklad. Vzhledem k tomu, že Ing. Resler neuměl
odpovědět na dotaz, podle jakého zákona je povinnost toto vést, starostka slíbila, že to zjistí
včetně všech povinností vyplývajících ze zákona a dle toho bude postupováno.
- Ing. Resler žádal, aby bylo uvedeno v zápise, že požaduje ekonomické zhodnocení traktoru
- pan Vizina požaduje důkladnější údržbu zeleně na obecních pozemcích v Krásném
- Ing. Resler seznámil přítomné se svým výpočtem poměru udržovaných a neudržovaných
obecních pozemků v Krásném a Hraběšicích - bude předloženo Ing. Večeřové a poté o tom bude
jednáno na příštím zastupitelstvu
- paní Pěčková se ptala, proč se zpožďují kostelní hodiny – starostka jí vysvětlila, že nejsou
v majetku obce, obec přispívala na jejich údržbu, ale po problémech v novém zastupitelstvu už
tak činit nebude, tudíž jejich údržbu nemůže obec ovlivnit, je nutno se obrátit na majitele
- pan Resler, DiS, oznámil, že fotbalová branka je z kopce a že se mu proto smějí jeho návštěvy,
Ing. Večeřová ho ujistila, že branky jsou podle zákona napevno zabetonované, aby nedošlo ke
zranění, takže by měly stát rovně, nicméně pokud to půjde, bude opraveno
- Ing. Resler byl dotázán, jak je daleko jeho jednání s Ekozisem a obyvateli Krásného ve věci
zajištění pitné vody pro Krásné. Odpověděl, že našel pramen nad zatáčkou nad konírnou na
obecním pozemku, ale zjistil, že to bude moc drahé, proto by bylo vhodné udělat vodovod
svépomocí, vyšlo by to levněji. Jednalo by se o 6 domů, což by vyšlo 150 000,- Kč na jeden
dům. Do týdne bude vědět více.
- Na závěr starostka poděkovala přítomným za účast a popřála krásné a klidné prožití adventu a
vánočních svátků.

Usnesení ze zápisu č. 9/2015, dne 4. prosince 2015, obec Hraběšice
1) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program jednání zastupitelstva
2) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání zastupitelstva
č. 8/2015 dne 6. listopadu 2015.
3) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje rozpočet obce Hraběšice na rok 2016 ve znění, jež bude
nedílnou součástí zápisu.
4) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje plán zimní údržby na období od 1. listopadu 2015 do
31. března 2016
5) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8014257/001
mezi Obcí Hraběšice a ČEZ Distribuce

Zastupitelstvo obce Hraběšice bere na vědomí:
1) Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné

Zapsala: Helena Večeřová, starostka

V Hraběšicích dne 11. 12. 2015

Ověřili:

Hanzalík Josef

Ing. Lakomá Zlata

Helena Večeřová, starostka

