Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hať, konaného dne 13. března 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hať
Zastupitelstvo obce Hať po projednání
I. schvaluje
Z 13/1
- členy ZO Martu Gospošovou a Jiřího Kostelnika za členy návrhové komise a ověřovatele
zápisu z 13. zasedání ZO
Z 13/2
a) doplnění programu jednání ZO o body:
č. 13 – Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku místní rozhlas;
č. 14 – Zprávy Kontrolního výboru a Finančního výboru za rok 2016
b) pozměněný program 13. zasedání ZO v celkovém rozsahu
Z 13/5
- Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hlučín a obcí Hať uzavřené dne 3. 8.
2016, na základě kterého se částka za hodinovou práci jednoho strážníka navyšuje na 300,Kč, a to na základě propočtu mzdových a režijních nákladů na hodinu práce 1 strážníka.
Zároveň se navyšuje jednorázový příspěvek za odchyt toulavého zvířete na 600,- Kč.
Z 13/6
- měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva obce Hať dle Nařízení vlády 37/2003
Sb., ve znění NV č. 414/2016 Sb. dle přílohy č. 1, a to od 1. dne následujícího měsíce po
schválení v ZO (tj. od 1.4.2017).
Z 13/7-a)
- uzavření kupní smlouvy s manž. Martinem a Lucií Jantačovými, bytem Hať, Lipová 257/6,
na prodej pozemků parc. č. 3041/2 k.ú. Hať, o výměře 241 m2, druh pozemku ostatní plocha
a pozemku parc. Č. 3041/3 k.ú. Hať, o výměře 55 m2, druh pozemku ostatní ploch a, dle GP
č. 1606-321/2016 za cenu stanovenou dohodou ve výši 200,- Kč/m2 (slovy:
dvěstakorunčeských za 1 m2) + zákonem daná DPH s tím, že náklady spojené s převodem
hradí obec Hať;
Z 13/9-a)
- majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1916/2 k.ú. Hať, o výměře 715 m2 , dle GP č.
1605-314/2016 formou daru od Římskokatolické farnosti Hať, Kostelní 6/12, Hať, IČ
47810599 s tím, že náklady spojené s převodem hradí obec;
Z 13/11-b)
- účelově vázanou dotaci ve výši 150 tisíc Kč pro TJ Sokol Hať

Z 13/12-a)
- vyřazení hasičského automobilu Škoda 706 RTHP CAS 25, inventární číslo DHM 2, rok
výroby 1984, v pořizovací hodnotě 614.150,- Kč,
Z 13/12-b)
- v případě zájmu, darovat hasičský automobil Škoda 706 RTHP CAS 25, rok výroby 1984
Hasičskému muzeu v Kočí.
Z 13/13
- vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – místní rozhlas v pořizovací ceně 196.782 Kč
formou likvidace.

II. bere na vědomí
Z 13/3
- plnění usnesení z 12. zasedání ZO
Z 13/4
- informaci o jednání Rady obce od 12. zasedání ZO
Z 13/14
- Zprávy Kontrolního výboru a Finančního výboru za rok 2016.

III. pověřuje
Z 13/7-b)
- starostu obce podpisem kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.
Z 13/9–b)
- starostu obce podpisem darovací smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení.

IV. rozhoduje
Z 13/8-b)
- o provedení ořezu tújí na hřbitově odbornou firmou

V. vydává
Z 13/10
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav,
diskoték a jiných společenských akcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku“.

VI. revokuje
Z 13/8-a)
- usnesení č. Z 9/8-a) ze dne 8. 6. 2016, které se týkalo vykácení tújí na hřbitově v době
vegetačního klidu na základě výsledků ankety občanů

Z 13/11-a)
- usnesení Z 12/11-a v části přílohy č. 1 k rozpočtu obce na rok 2017 u dotace pro TJ
SOKOL Hať

VII. ukládá
Z 13/11-c)
- ekonomce obce vypracovat novou smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Hať.

--------------------------------starosta obce

----------------------------------místostarosta obce

