Zápis č. 1/2017
z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 3. února 2017
Schůze zahájena: 17:05 hodin

Schůze ukončena: 19:55 hodin

Přítomni: Helena Večeřová, Tomáš Prokop, Ing. Zlata Lakomá, Ing. Jiří Resler, Josef Hanzalík, Alois
Miča, Jaroslav Doubravský
Omluven:
Po přivítání přítomných určila paní starostka ověřovatele zápisu – pana Josefa Hanzalíka a Ing.
Zlatku Lakomou.
Bod 3 – schválení programu
Návrh programu:
1)
Zahájení
2)
Určení ověřovatelů
3)
Schválení programu
4)
Schválení usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
5)
Rozpočtová opatření
6)
Dar Charitě Šumperk
7)
Návrh využití pozemků v majetku Obce Hraběšice
8)
Různé
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program jednání.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 4 – schválení usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání
zastupitelstva č. 6/2016 ze dne 2. prosince 2016.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 5 – rozpočtová opatření č. 13 a 14/2016
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 jsou předkládána pouze na vědomí a zastupitelé je obdrželi v předstihu.
Rozpočtovým opatřením č. 13 se navyšují příjmy ve výši 108.100 Kč a výdaje ve výši 8.510 Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 14 se navyšují příjmy o 245.941 Kč, u výdajů se mění pouze struktura bez
navýšení.
Bod 6 – dar Charitě
Charita Šumperk zaslala žádost o finanční příspěvek, kterým bude financovat také případnou péči o
občany Hraběšic. V této době již pravidelně (denně) do Hraběšic jezdí, zájemcům vozí obědy a každý
den jezdí pečovat o paní Weiserovou. Původně zavržená částka 15.000 Kč byla zastupiteli v diskuzi
navýšena na 20.000 Kč. Dar bude poskytnut v rámci kompetencí paní starostky.
K bodu 5 a 6 - rozpočtové opatření č. 1/2017
Dar Charitě je třeba zahrnout do rozpočtu na rok 2017. Dále je také potřeba zahrnout do rozpočtu
opravu Kláštera (tato oprava byla rozpočtově schválena již v loňském roce, ale faktura na opravy
nakonec je placena až v roce 2017, v rozpočtu 2016 zůstane tato položka nevyužita). Zastupitelé budou
proto hlasovat o rozpočtovém opatření č. 1/2017, navýšení výdajů na opravy o 155.000 Kč a navýšení
finančních darů o 20.000 Kč.

NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo obec Hraběšice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, navýšení
výdajů o 175.000 Kč.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 6 – návrh využití pozemků v majetku Obce Hraběšice
Tento návrh předložil Ing. Resler, a proto mu paní starostka předala slovo. Ing. Resler představil různé
pozemky v majetku obce, které nejsou obcí využívány, některé jsou nedostupné, obec je většinově
neudržuje. Navrhl, aby obec tyto pozemky nabídla k prodeji.
Zastupitelé se domluvili, že Ing. Resler vyhotoví seznam nevyužívaných obecních pozemků vhodných
k prodeji, a tyto pozemky budou nabídnuty případným zájemcům.
Bod 7 – různé
• Pozemky p.č. 152/13 u dolní autobusové zastávky a p.č. 757 – pod palírnou (k.ú. Hraběšice)
by obec chtěla získat do majetku. Po jednání na Pozemkovém úřadě v Olomouci paní starostka
zjistila, že je jediný způsob, jak tyto pozemky získat. Je třeba si je pronajmout, poté na nich
vybudovat nějakou stavbu se souhlasem vlastníka (komunikaci, vydláždit plochu na autobusové
zastávce, vysadit okrasnou zeleň apod.) a potom by nám mohl pozemkový úřad tyto pozemky
bezúplatně převést. Zastupitelé se shodli, že pozemky si obec pronajme a dál se uvidí.
• Revize kotlů – konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí, že
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky revizi kotle. Doklad o kontrole
musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Zastupitelé
se shodli na tom, že by bylo dobré kouř z komína různých domů sledovat a případně se tímto
dále zabývat.
• Koupě chodníku v Krásném - Rada Města Šumperka nám nabídla prodej chodníku v Krásném,
jedná se o parcelní číslo 524/3 o výměře 324 m2 za podmínek, že kupní cena bude činit 50 Kč
za m2 a obec Hraběšice uhradí správní poplatek za zápis na katastru. Zároveň by cesta měla
zůstat komunikací. Pozemek by tak stál 16 200 Kč + 1 000 Kč za zápis vkladu. Paní starostka se
ohradila, že je to příliš velká cena, proto zkusila vyjednat cenu nižší, do příští Rady Města
Šumperka půjde návrh ve výši 12 Kč za m2.
• Cesta na stavební pozemky za kostelem – návrhem nejvhodnějšího řešení se zabývá Ing. Cekr,
kterému bylo zadáno vypracovat studii. Ta zatím není hotová. Příští týden by k tomu mělo
proběhnout jednání přímo v Hraběšicích, mohou se zúčastnit také zastupitelé. Přesný termín
bude zastupitelům sdělen.
• Zimní údržba – obecní údržbář si narazil žebra a dle lékaře tři týdny nemohl řídit traktor (příliš
velké vibrace). Naštěstí byl ochoten jej zastoupit pan Buchta, který odhrnuje na pokyn paní
starostky a samozřejmě také v rámci osobních možností. Pokud tedy byl někdo v těchto dnech
nespokojen se zimní údržbou, bere toto paní starostka na sebe a všem se omlouvá. Nicméně na
svou obranu uvádí citaci z plánu zimní údržby:
Zimní údržbou místních komunikací
- se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které
byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami
Na zastupitelstvu bylo domluveno, že od tohoto dne bude na prohrnování sněhu v případě
potřeby vyjíždět obecní traktor v pět hodin ráno a traktor bude na tuto možnost každý večer
připraven. Sypat je možné až po příjezdu druhého obecního zaměstnance.

•

•

•

Je vyřízeno stavební povolení na přístřešek na traktor, začne se tedy stavět na jaře. Bude také
potřeba vyměnit střešní krytinu na obecním úřadě, dva pokrývači se nezávisle na sobě shodli,
že je nutné vyměnit celou střechu, opravovat jednotlivé části by bylo neekonomické. Na příštím
jednání zastupitelstva budou zastupitelé seznámeni s cenou obojího a s bližšími informacemi.
Jednotka dobrovolných hasičů v Hraběšicích už bohužel nesplňuje potřebné kvalifikační
předpoklady, proto musí Obec Hraběšice uzavřít smlouvu s jinou hasičskou jednotkou za
účelem zajištění kvalifikované požární výpomoci. Je předjednána smlouva s Obcí Vikýřovice –
obec a tedy i zastupitelé podklady obdrželi těsně před zastupitelstvem, proto podrobnější jednání
proběhne až na příští schůzi. Navržená cena je 20.000 Kč/rok. Zastupitelé krátce diskutovali o
možnosti zřídit hydrant či přístupovou cestu k potoku. Padl i nápad využít vodní nádrž u pana
Vymazala. Paní starostka zjistí do příštího zastupitelstva různé možnosti.
Vodovod v Krásném – Ing. Resler informoval zastupitele se dvěma variantami řešení vodovodu
v Krásném. První možnost je udělat vrtanou studnu na obecním pozemku u konírny, kde mu
pramen označil jím pozvaný proutkař. Cena na vybudování (nejmenší rozsah) by byla pět až
sedm miliónů korun. Zastupitelé se shodli, že toto je příliš vysoká cena, že by bylo
ekonomičtější vybudovat individuální vrty. Druhá možnost je napojení na hraběšický vodovod.
Cena by se pohybovala mezi devíti a jedenácti miliony Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zajištění vody pro cca šest domácností, je to neekonomické. Na námitku Ing. Reslera, že máme
každý rok příjem 600 000 Kč za těžbu v lomu a tudíž bychom tyto peníze měli využít ve
prospěch obyvatel na Krásném paní účetní vysvětlila, že příjem za těžbu v lomu činí ročně cca
65 000 Kč, jedná se o úhradu za dobývací prostor.

Usnesení ze zápisu č. 1/2017, dne 3. února 2017, Obec Hraběšice
1) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje navržený program jednání.
2) Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje usnesení uvedená v zápise z jednání zastupitelstva
č. 6/2016 ze dne 2. prosince 2016.
3) Zastupitelstvo obec Hraběšice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, navýšení výdajů o
175.000 Kč.

Zapsala: Ing. Večeřová Miroslava

V Hraběšicích dne 7. února 2017

Ověřili:

Josef Hanzalík
Ing. Lakomá Zlata

Helena Večeřová, starostka

