Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.1.2010,v 17.30 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Příprava tradičního maškarního
3.Různé
- žádost o výstavbu rodinného domu
- stav obecního vodovodu
- zalesnění ob. Pozemků
- seznámení s vyúčtovanými dotacemi / rumpál, oprava střechy kaple/
4. Diskuze

Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce
Ad.2)
6. února se bude konat tradiční maškarní odpoledne pro děti a večer pro dospělé, proto
starostka požádala přítomné o pomoc při zajišťování této akce.
Ad.3)
- Žádost slečny Marie Kučerová z Městečka Trnávky o výstavbu rod. domku na p.č. 114 v
k.ú. Vrážné, zastupitelstvo nesouhlasí. Bylo navrženo stanovisko jiné a to p.č. 116/3.
- Starostka přítomné seznámila s výsledkem odebraného vzorku vody v měsíci prosinci 2009
z obecního vodovodu, ten požadované limity splňuje až na počty kolonií / bakterií/, které
jsou překročeny , je doporučeno odebrání nového vzorku. Rozbor vody se dělal z podnětu ze
schůze 8.12.2009, kdy bylo poukazováno na špatný stav místního vodovodu, hlavně kvality
vody.
Po konzultaci se zástupci VHOS .a.s Moravská Třebová se provede v jarních měsících
vyčištění filtru a zářezů přivádějících vodu do vodojemu ob. vodovodu.
-Starostka dále seznámila přítomné s možností zalesnění ob. pozemků firmou Lescus
Cetkovice, tato firma zároveň ve spolupráci s obcí, vypracuje podklady pro získání dotace a
provedení zalesnění.
- Přítomní byli seznámeni s vyúčtovanými dotacemi za rok 2009 :
a) ve výši 100 000,- Kč od Pardubického kraje – na nezapsané památky,na zakrytí střechy na
kapličce – celkové náklady činily 292 974,- Kč
b)
ve výši 48 576,- Kč na obnovu návsi včetně výsadby zeleně od Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska, celkové náklady činily 69 394,- Kč

ad.4)
a) od přítomných vzešel požadavek, aby se v jarních měsících požádalo o skácení bříz
na návsi- bylo odsouhlaseno
b) bylo poukázáno na stálé znečišťování veřejných prostranství v obci psími výkaly,
znovu je potřeba upozornit majitele těchto mazlíčků, aby si je zavírali na svých
pozemcích, ve svých objektech.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva obce
9 občanů

Ve Vrážném 1.2.2010

Usnesení č.1/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.1.2010 , v 17,30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele p. Libora Goše
2. podání žádosti a skácení bříz na návsi

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. konání tradičního maškarního dne 6.2.2010.
2. výsledek odebraného vzorku pitné vody firmou VHOS a.s. Moravská Třebová a
provedení v jarních měsících vyčištění filtru a zářezů přivádějících vodu do vodojemu.
3. Možnost zalesnění ob. pozemků firmou Lescus Cetkovice a získání dotací na
zalesnění.
4. Vyúčtování dotací:
a) Ve výši 100 000,- Kč od Pardubického kraje – na nezapsané památky, na zykrytí
střechy na kapličce, celkové náklady činily 292 974,- Kč
b) ve výši 48 576,- Kč na obnovu návsi včetně výsadby zeleně od Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska, celkové náklady činily 69 394,- Kč
5. žádost slečny Marie Kučerová z Městečka Trnávky o výstavbu rod. domku na p.č.
114 v k.ú. Vrážné, zastupitelstvo nesouhlasí. Bylo navrženo stanovisko jiné a to p.č.
116/3.

Ve Vrážném dne 1.2.2010

………………………………………………………
Starostka obce

………………………………………………………
místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.3.2010,v 18.00 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Došlá pošta
3.Různé
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce
Zapisovatelem byl zvolen Libor Goš
Ad. 2)
a)Zaslání potvrzení od zaměstnavatele p. Radka Kvapila, trvalé bydliště Vrážné 1 o úhradě
nájmu nebytových prostor zahrnující poplatek za dom. odpad a tím žádá o prominutí placení
poplatku v Obci Vrážné.
Podle vydané Obecně závazné vyhlášky obce Vrážné č. 1/2009 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů podle čl.1, ods.3 písm.e – platí poplatek fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt a proto členové Zastupitelstva obce žádost odmítli.
b)Povolení od Obecního úřadu ve Vrážném , skácení 4 ks bříz na návsi na pozemku p.č. 743/3
, proběhne do konce měsíce března – fi Jiří Němec , Lanškrounská 45,Moravská Třebová
c)Zaslaná nabídka od fi. SITA CZ a.s. Boskovice o svozu velkoobjemových dom odpadůpřistavení kontejneru – bylo odsouhlaseno požádat o tuto službu
Ad. 3)
a) Starostka podala informaci
- o vyhlášených volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a
29. května 2010 – do 17. dubna 2010 se musí jmenovat zapisovatelka okrskové
volební komise
- v roce 2011 proběhne sčítání lidu, bytů, domů
- o zveřejnění na stránkách SZIF Hradec Králové schválení projektu ,, Obnova a
rozvoj obce Vrážné,,na podané dotace ve výši 2, 379 857,- Kč .
- o pokračování prací na zalesňování obecních pozemků
b) Výtěžek z maškarního karnevalu dne 6.2.2010 ve výši 6 343,-Kč bylo rozhodnuto
rozdělit mezi složky ČČK ve Vrážném ve výši 2000,- Kč a SDH ve Vrážném ve výši
2000,- Kč.
c) Jarní úklid veřejného prostranství – návsi bylo dohodnuto, aby starostka obce
uveřejnila upozornění pro občany , kdo by měl zájem o placenou brigádu , aby se
nahlásil do soboty 27.3.2010 – brigáda by proběhla v pondělí 29.3. a v případě
nenahlášení zájemců ,by se v pondělí 29.3. vyhlásila brigáda na úterý 30.3. od
16.oo hod.
Ve Vrážném 31.3.2010

Usnesení č.2/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.3.2010 , v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele p. Libora Goše
2. placení poplatku panem Radkem Kvapilem, trvalým pobytem Vrážné 1 podle vydané
Obecně závazné vyhlášky obce Vrážné č. 1/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů podle čl.1, ods.3 písm.e – tento poplatek platí fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt.
3. Nabídku od fi. SITA CZ a.s. Boskovice na přistavení velkoobjemového kontejneru na
svoz domovního odpadu.
4. Vyvěšení nabídky pro občany o placenou brigádu na pondělí 29.3.2010. v případě
nezájmu by byla vyhlášena brigáda na úterý 30.3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Povolení od Obecního úřadu ve Vrážném skácení 4 ks bříz na návsi.Práci provede
fi Jiří Němec, Lanškrounská 45, 571 01 Moravská Třebová.
2. Informaci o vyhlášených volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
dnech 28. a 29. 5. 2010
3. Informaci o sčítání lidu, bytů a domů ,které proběhne v roce 2011.
4. Seznámení s výtěžkem z maškarního ze dne 6.2.2010 ve výši 6 343,- Kč.

Ve Vrážném 31.3.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.4.2010,v 18.30 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Došlá pošta
3.Různé
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad.2)
a/ Oznámení Pardubického kraje – finančního odboru o zahájení přezkoumání hospodaření
obce Vrážné za rok 2009 na den 18.5. 2010 v 11.oo hod.
b/ Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
z Regionálního odboru SZIF v Hradci Králové ve výši 2,379 857,- Kč. K podpisu Dohody jsou
potřebné doložit dokumenty, které zajistí starostka. Termín podepsání dohody je do
21.5.2010.
c/ Přiznaná dotace z Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na obnovu veřejných
prostranství pro rok 2010 ve výši 56 500,-Kč z celkových předpokládaných nákladů 80 700,Kč

Ad.3)
a/ 18.5.2010 v 17.oo hod. bude v naší obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
z domácností / podrobné informace budou občanům sděleny letáčky do domácností/
b/ Starostka přítomné seznámila s přípravnými pracemi na zalesňování ob. pozemků, které
byly naplánované zalesnit z dotací. Na čtvrtek 29.4.2010 je sjednaná s p. Slezáčkem –
zástupcem LČR schůzka na které se bude jednat, zda vůbec o dotace na zalesňování
budeme žádat.
c/ Na základě přiznané dotace od SZIF je potřeba zajistit otevření úvěru na financování
jednotlivých akcí . p. Grohmann zajistí do další schůze zastupitelstva obce z různých bank
předběžné informace k sjednání úvěrových podmínek .
d/ Projednání pronájmu areálu OÚ / třída, kuchyňka a venkovní altán s udírnou, WC/
cizí 1000,- Kč , občané 800,- Kč.
e/ Za účasti předsedkyně kulturní komise p. Gošové byla projednána akce posezení u ohně –
pálení čarodějnic, dne 30.4.2010
f/ Starostka přítomné seznámila s tím, že pan arch. Toman z ateliéru AVM Brno dodal
poslední dokumenty územního plánu obce Vrážné.
g/ Byl projednán úklid Vémol, shrnutí zeminy a nasazení stromků
Ve Vrážném dne 27.4.2010

Usnesení č.3/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.4.2010 , v 18,30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele p. Libora Goše
2. Pronájem areálu OÚ/třída, kuchyňka a venkovní altán s udírnou, WC/
Cizí 1 000,- Kč, občané 800,- Kč./den
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a/ Oznámení Pardubického kraje – finančního odboru o zahájení přezkoumání hospodaření
obce Vrážné za rok 2009 na den 18.5. 2010 v 11.oo hod.
b/ Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
z Regionálního odboru SZIF v Hradci Králové ve výši 2,379 857,- Kč. K podpisu Dohody jsou
potřebné doložit dokumenty, které zajistí starostka. Termín podepsání dohody je do
21.5.2010.
c/ Přiznanou dotaci z Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na obnovu veřejných
prostranství pro rok 2010 ve výši 56 500,-Kč z celkových předpokládaných nákladů 80 700,Kč
d/ přistavení kontejneru 18.5.2010 v 17.oo hod. na velkoobjemový odpad z domácností /
podrobné informace budou občanům sděleny letáčky do domácností/
e/ seznámení p. starostkou s přípravnými pracemi na zalesňování ob. pozemků, které byly
naplánované zalesnit z dotací. Na čtvrtek 29.4.2010 je sjednaná
s p. Slezáčkem –
zástupcem LČR schůzka na které se bude jednat, zda vůbec o dotace na zalesňování
budeme žádat.
f/ Výši pronájmu areálu OÚ / třída, kuchyňka a venkovní altán s udírnou, WC/
cizí 1000,- Kč , občané 800,- Kč.
g/ dodání panem arch. Tomanem z ateliéru AVM Brno posledních dokumentů územního
plánu obce Vrážné.
h/ úklid Vémol, shrnutí zeminy a nasazení stromků

Ve Vrážném dne 27.4.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 3.6.2010,v 18.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 + závěrečný
účet obce za rok 2009
3. Došlá pošta
4.Různé
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad.2)
Zastupitelstvo obce projednalo
a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( § 10 ods.3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§30 ods. 7 – Inventarizační rozdíly dle § 30 odst.6 zákona č. 563/1991 Sb. nebyly územním
celkem zaúčtovány do příslušného účetního období
Inventarizace majetku
Dle předložených inventurních soupisů k dokladové inventuře byly zjištěny rozdíly u
provozních záloh ( účet 314) z důvodu chybného zaúčtování vyúčtované zálohy z roku 2008 a
u podrozvahové evidence ( účet 972) o 2 970,70 Kč.
Účetní stav uvedených rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2009 nesouhlasí se
skutečným stavem.
- Správné zaúčtování zajistí do 30.6.2010 účetní obce.
Právní předpis:ČÚS 501 – 522, České účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS 501 bod 5.2 a 5.4 – Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu
při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí
Vyřazení pozemků
Vyřazení hodnoty prodaných pozemků dle kupních smluv nebylo zaúčtováno v souladu
s platnými postupy účtování, to je při návrhu na vklad do katastru nemovitostí v měsíci říjnu
2009. Snížení stavu účtu 031 bylo zaúčtováno až v měsíci prosinci 2009.
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.,:
C4) překročení působnosti
Účelovost rozpočtových prostředků územního celku byla v rozporu se zákonem
Nesprávné vyúčtování dotace v celkové výši 16 500,- k zajištění voleb do Evropského
parlamentu.
- vypořádání rozdílu dotace zajistí starostka obce s příslušným finančním úřadem+ účetní
obce.

b) Závěrečný účet obce za rok 2009. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Ad.3)
a) Schválení rozpočtového opatření ve výši 16 500,- Kč – neinvestiční účelová dotace
na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, konané ve dnech 28+29.5.2010.
b) Na základě oznámení p. Slezáčkem , potřeby přepravy dřeva v měsíci červnu 2010
firmou LČR, s.p. provoz Svitavy ,po těžbě přes naši obec bylo rozhodnuto , že není
v naší kompetenci dovolit svoz tohoto dřeva z důvodu nainstalované dopravní
značky u domu č.p. 14 ve Vrážném.

Ad.4)
a) 20.5.2010 byly při technické prohlídce auta AVIE jednotky SDH ve Vrážném zjištěny
závady, čímž vozidlo je nezpůsobilé k provozu. Bylo rozhodnuto - prodej auta.
b) Starostka přítomné upozornila, že je nutno během měsíce června+ července zajistit
firmy , které se budou podílet na rekonstrukci společenské místnosti na OÚ. Na tuto
rekonstrukci jsme obdrželi dotaci od Pardubického kraje 300 000,- Kč.
Dále je nutné do příštího zasedání navrhnout s konečnou platností – úpravy
veřejného prostranství na které jsme obdrželi dotaci z Regionu Moravskotřebovska
a Jevíčska ve výši 56 585,-Kč .

a) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat 18.6.2010 v 18.30 hod.

Ve Vrážném dne 7.6.2010

Usnesení č.4/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 3.6.2010 , v 18,30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření ve výši 16 500,- Kč – neinvestiční účelová dotace na úhradu
výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané
ve dnech 28+29.5.2010.
b) Závěrečný účet obce za rok 2009 a celoroční hospodaření obce a to bez výhrad.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
b) Oznámení p. Slezáčkem , potřebu přepravy dřeva v měsíci červnu 2010 firmou LČR,
s.p. provoz Svitavy ,po těžbě přes naši obec.Bylo rozhodnuto , že není v naší
kompetenci dovolit svoz tohoto dřeva z důvodu nainstalované dopravní značky u
domu č.p. 14 ve Vrážném.
c) Stav auta AVIE jednotky SDH ve Vrážném po technické prohlídce kdy byly zjištěny
závady, čímž vozidlo je nezpůsobilé k provozu. Bylo rozhodnuto - prodej auta.
d) Upozornění starostkou , že je nutno během měsíce června+ července zajistit firmy ,
které se budou podílet na rekonstrukci společenské místnosti na OÚ. Na tuto
rekonstrukci jsme obdrželi dotaci od Pardubického kraje 300 000,- Kč.
e) Datum veřejného zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 18.6.2010
v 18.30 hod.

Ve Vrážném dne 7.6.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 18.6.2010,v 18.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Došlá pošta
4. Různé
Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad 2.
Zapisovatel-Libor Goš
Ověřovatelé: Petr Grohmann,Oldřich Němec
Ad 3.
a) Starostka obce přítomné seznámila
- s výsledkem kontroly o přezkoumání hospodaření za rok 2009
- s vyfakturovanou částkou za sběr velkoobjemového odpadu, který proběhl
v měsíci květnu / 8. 228,- Kč/
- s probíhající sbírkou pro sdružení Diakonie, která je rozšířena o pomoc oblastem
postiženými povodněmi / drogerie, drobné dom. potřeby/
- s jednotlivými dotacemi pro letošní rok, s probíhajícím jednáním
b) Starostka navrhla přispět za obec Vrážné, obci Troubky, která byla postižena v
letošním roce záplavami. Byl odsouhlasen příspěvek 5 000,- Kč přímo na účet obce
Troubky.

Ad4.
Příprava pouti 5.7.
-program, objednávka občerstvení, zajištění stánků, pomoc při zajišťování prací…….
Schůze se zúčastnilo: 5 členů Zastupitelstva obce,
1 omluven
1 neomluven

Ve Vrážném dne 21.6.2010

Usnesení č.5/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 3.6.2010 , v 18,30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapisovatele -Libor Goš
Ověřovatele: Petr Grohmann, Oldřich Němec
2) Příspěvek za obec Vrážné, obci Troubky, která byla postižena v
letošním roce záplavami, ve výši 5 000,- Kč přímo na účet obce Troubky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) výsledkem kontroly o přezkoumání hospodaření za rok 2009
2) výši s vyfakturované částky za sběr velkoobjemového odpadu, který proběhl
v měsíci květnu / 8. 228,- Kč/
3) seznámení se sbírkou pro sdružení Diakonie, která je rozšířena o pomoc oblastem
postiženými povodněmi / drogerie, drobné dom. potřeby/
4) informaci o plnění prací týkajících se jednotlivých dotací pro letošní rok, a
s probíhajícími jednáními
5) přípravu pouti 5.7.-program, objednávka občerstvení, zajištění stánků, pomoc při
zajišťování prací…….

Ve Vrážném dne 21.6.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 19.7.2010,v 19.00 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Došlá pošta
3. Různé
Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad 2.
a/ Schválení rozpočtového opatření č . 140 . Poskytnutí dotace na realizaci akce v rámci
programu obnovy venkova v roce 2010 z rozpočtu Pardubického kraje –neinvestiční dotaceOprava společenské místnosti ve výši 300 000,- Kč.
b/ Členy Zastupitelstva obce bylo schváleno pokračovat ve vyřizování úvěru u České
spořitelny ve výši 3 300 tis. Kč na investování jednotlivých titulů z Programu obnovy
venkova.
Ad 3.
a/ Starostka přítomné seznámila s vyúčtováním poutě ve výši 35 354,- Kč
b/ Od 8. Srpna 2010 se započne s přípravnými pracemi pro zednické a topenářské firmy
/ otloukání omítky, vyvezení staré podlahy / ve společenské místnosti na OÚ.
c/ Příprava Sousedského setkání na hranici s obcí Bezděčí , předběžný termín navržený ze
strany Bezděčí na 21.8. , v tento den bude hasičské cvičení na Hartinkově, proto starostka
domluví se zástupci Bezděčí termín nový.
d/ V měsíci říjnu 15. + 16. jsou vyhlášeny prezidentem republiky komunální volby , možnost
ze strany občanů kandidovat do zastupitelstva obce pro volební období 2010 -2014.
V letáčku , který bude doručen občanům budou podrobnější informace.

Ve Vrážném dne 21.7.2010

Usnesení č.6/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 19.7.2010 , v 19,00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a/ rozpočtovéopatření č . 140 . Poskytnutí dotace na realizaci akce v rámci programu
obnovy venkova v roce 2010 z rozpočtu Pardubického kraje –neinvestiční dotace- Oprava
společenské místnosti ve výši 300 000,- Kč.
b/ vyřízení úvěru u České spořitelny ve výši na investování jednotlivých titulů z Programu
rozvoje venkova na projekt Obnova a rozvoj obce Vrážné celkové náklady 3 146 700,- Kč,
úvěr ve výši 2 600 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a/ vyúčtování poutě ve výši 35 354,- Kč
b/ že od 8. Srpna 2010 se započne s přípravnými pracemi pro zednické a topenářské firmy
/ otloukání omítky, vyvezení staré podlahy / ve společenské místnosti na OÚ.
c/ přípravu Sousedského setkání na hranici s obcí Bezděčí , předběžný termín navržený ze
strany Bezděčí na 21.8. , v tento den bude hasičské cvičení na Hartinkově, proto starostka
domluví se zástupci Bezděčí termín nový.
d/ Vyhlášení v měsíci říjnu 15. + 16. prezidentem republiky komunální volby , možnost ze
strany občanů kandidovat do zastupitelstva obce pro volební období 2010 -2014.
V letáčku , který bude doručen občanům budou podrobnější informace.

Ve Vrážném dne 21.7.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.8.2010 v 18.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Došlá pošta
4. Různé
Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad 2.
Zprávu finančního výboru podal předseda p. Zbořil
Ad 3.
a) Žádost p. Markuse z Chornic o povolení pasení dobytka na obecním pozemku p.č.
367-zastupitelstvo souhlasí s tím , že p. Markus 2 x shrne navežený odpad ve Vémole.
b) Možnost podání žádosti o dotace pro rok 2011 z POV Regionu Moravskotřebovska a
Jevíčska – podaná žádost ve výši 200 000,- Kč na zhotovení lavic,židlí do kaple
sv. Cyrila a Metoděje.
c) Nabídka fi. SITA CZ a.s. Boskovice na podzimní služby , v naší obci se uskuteční svoz
nebezpečných odpadů. Sita CZ a.s. termín tohoto svozu upřesní.
Dále tato firma žádá o ořezání větví a keřů okolo cest a u č.p. 7- Ŕíhovi,
37 – Montágovi, 36 – Malikovičová, 44- Bartošíkovi,2 – Koneční.
Ad 4.
a) Bylo projednáno, co při rekonstrukci společenské místnosti na OÚ použít jako
podlahovou krytinu , zastupitelstvo 5 přítomnými hlasy odsouhlasilo dlažbu , 1 hlas
byl pro linoleum, konečné rozhodnutí bylo odloženo na projednání na veřejnou schůzi
zastupitelstva , která se bude konat v měsíci září.
b) Starostka obce poukázala na nepořádek ve Vémolách.
Na určené místo by měli občané vyvážet jen bio odpad ze zahrad nebo stavební suť a
to po domluvě s p. Hegrem. Poplatek za menší vlečku / dvoukolku/ 25,- Kč, vlečka velká
50,- Kč.
Současný stav ve Vémole neodpovídá tomu, že v každé domácnosti v obci jsou
popelnice, máme kontejnery na plasty, sklo a proto není potřeba, aby na této skládce
se objevilo dřevo, plasty a další odpad který sem nepatří.

Přítomno 6 členů zastupitelstva obce
Omluven 1 člen zastupitelstva obce
Ve Vrážném 28.8.2010

Usnesení č.7/2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.8.2010 , v 18,30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Žádost p. Markuse z Chornic o povolení pasení dobytka na obecním pozemku p.č.
367-zastupitelstvo souhlasí s tím , že p. Markus 2 x shrne navežený odpad ve Vémole.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Seznámení se zprávou finančního výboru předsedou p. Zbořilem
b) Možnost podání žádosti o dotace pro rok 2011 z POV Regionu Moravskotřebovska a
Jevíčska – podaná žádost ve výši 200 000,- Kč na zhotovení lavic,židlí do kaple
sv. Cyrila a Metoděje.
c) Nabídku fi. SITA CZ a.s. Boskovice na podzimní služby , v naší obci se uskuteční svoz
nebezpečných odpadů. Sita CZ a.s. termín tohoto svozu upřesní.
Dále tato firma žádá o ořezání větví a keřů okolo cest a u č.p. 7- Ŕíhovi,
37 – Montágovi, 36 – Malikovičová, 44- Bartošíkovi,2 – Koneční.
d) Současný stav ve Vémole, kde by se mělo vyvážet jen bio odpad ze zahrad nebo
stavební suť a to po domluvě s p. Hegrem. Poplatek za menší vlečku / dvoukolku/ 25,Kč, vlečka velká 50,- Kč.

Ve Vrážném dne 28.8.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….

Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.9.2010 v 18.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Došlá pošta
3. Různé
4. Diskuze

Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad 2.
1) Schválení rozpočtového opatření – neinvestiční účelová dotace z Ministerstva
financí ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním společných voleb do
zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. a 16. října 2010 ve
výši 15 100,- Kč
2) Schválení členského příspěvku ve výši 1 925,- Kč Regionu Moravskotřebovska a
Jevíčska na rok 2010.
3) Projednání nabídky ve výši 62 400,- Kč od fi. FORENTA s r.o. ,Ústí nad Orlicí na
zabezpečení inženýrské činnosti při čerpání dotací z PRV na rok 2010-2012.
Zastupitelstvo navrhlo zaslat materiály pro zpracování nabídky ještě nějaké další
firmě – zajistí starostka obce.
Ad 3.
1) Starostka v krátkosti přítomné seznámila se stavem peněžních prostředků na
běžném účtu Obce, podrobná zpráva finančního výboru bude předložena na příští
schůzi Zastupitelstva obce.
2) Starostka přítomné seznámila s probíhajícími pracemi na opravě společenské
místnosti na OÚ, odsouhlaseno s konečnou platností použití podlahové krytinydlažba. Proti : p. Heger A.
3) S konečnou platností bylo odsouhlaseno z dotací Regionu Moravskotřebovska a
Jevíčska : pokládka zámkové dlažby před hasičskou zbrojnicí, pod venkovním
stolem stolního tenisu a výsadba zeleně na ob.pozemku u kapličky.
4) Starostka v krátkosti přítomné seznámila se stavem peněžních prostředků na
běžném účtu Obce, podrobná zpráva finančního výboru bude předložena na příští
schůzi Zastupitelstva obce.
5) Starostka přítomné seznámila s probíhajícími pracemi na opravě společenské
místnosti na OÚ, odsouhlaseno s konečnou platností použití podlahové krytinydlažba. Proti : p. Heger A.

Ad 4.
1) Byla vznesena připomínka na parkování aut na obecních pozemcích v Obci před
nemovitostmi , podle vyhlášky o místních poplatcích dle čl. 14 – sazba poplatku
za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání, za
parkovací místo 1,- Kč.
Bylo odsouhlaseno, že do 15.10.2010 bude toto parkování tolerováno, po tomto
termínu dojde k postupu výběru poplatku podle zmíněné vyhlášky.
2) Na sobotu 9. října 2010 , kdy připadne v naší obci oslava místních hodů bylo
navrženo a odsouhlaseno posezení s malým občerstvením na OÚ.

Přítomno 6 členů zastupitelstva obce
Omluven 1 člen zastupitelstva obce
Přítomno 6 občanů

Ve Vrážném 30.9.2010

Usnesení č.8 /2010
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.9.2010 , v 18,30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zapisovatele – Libor Goš
b) Ověřovatele – Grohmann Petr, Zbořil Pavel
c) Rozpočtové opatření – neinvestiční účelová dotace z Ministerstva financí ČR na
úhradu výdajů souvisejících s konáním společných voleb do zastupitelstev obcí a 1/3
Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. a 16. října 2010 ve výši 15 100,- Kč
d) Členský příspěvek ve výši 1 925,- Kč Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na rok
2010.
e) S konečnou platností bylo pořízení z dotací Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska :
pokládka zámkové dlažby před hasičskou zbrojnicí, pod venkovním stolem stolního
tenisu a výsadba zeleně na ob.pozemku u kapličky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Nabídku ve výši 62 400,- Kč od fi. FORENTA s r.o. ,Ústí nad Orlicí na zabezpečení
inženýrské činnosti při čerpání dotací z PRV na rok 2010-2012.
b) Seznámení p. starostkou se stavem peněžních prostředků na běžném účtu Obce,
podrobná zpráva finančního výboru bude předložena na příští schůzi
Zastupitelstva obce.
c) Informaci o probíhajících prací na opravě společenské místnosti na OÚ,
odsouhlaseno s konečnou platností použití podlahové krytiny- dlažba.
Proti : p. Heger A.
d) Připomínku parkování aut na obecních pozemcích před nemovitostmi občanů.
Po 15.10.2010 bude při neodstranění tohoto parkování postupováno podle
vyhlášky o místních poplatcích.
e) Posezení na sobotu 9. října 2010 , kdy připadne v naší obci oslava místních hodů
bylo navrženo a odsouhlaseno posezení s malým občerstvením na OÚ.

Ve Vrážném dne 30.9.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Libor Goš
………………………….
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.11.2010 v 18.00 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Došlá pošta
4. Různé
- zpráva finančního výboru

Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad 2.
Zvolení zapisovatele zápisu : p. Goš Libor
ověřovatelé zápisu: p. Gošová Marie, Hollerová Milada
Ad 3.
1.Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu v našem katastru
obce Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem ve dnech 8. – 12.11.2010.
Ad 4.
1.Předseda finančního výboru p. Zbořil Pavel zhodnotil příjmy a výdaje obce Vrážné
a přítomné seznámil se stavem peněžních prostředků obce k 31.10.2010.
2. Starostka obce poděkovala dosavadním členům, kteří působili ve volebním období
2006 – 2010 v Zastupitelstvu obce Vrážné, za spolupráci. V krátkosti shrnula činnost za toto
uplynulé období.

Ve Vrážném 8.11.2010
Jana Němcová
Starostka obce Vrážné

Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.11.2010 v 18.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Seznámení přítomných s novými členy Zastupitelstva obce
4. Složení slibu členů ZO, rozdání Osvědčení
5. Volba starosty, místostarosty
6. Volba předsedů komisí
7. Různé
8. Diskuze

Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala dosavadní starostka obce.
Ad 2.
Zvolení zapisovatele zápisu : p. Goš Libor
ověřovatelé zápisu: p. Gošová Marie, Hollerová Milada
Ad3.
Dosavadní starostka obce Jana Němcová přítomné seznámila s tím, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné , dále s novými členy ZO pro volební období 2010-2014- p. Goš Libor,
Grohmann Petr, Křenek Roman, Němcová Jana, Němec Oldřich, Němec Jan, Zbořil Pavel.
Ad 4.
Noví členové ZO složili slib, dosavadní starostka obce slib přečetla a jednotliví
členové pronesením slova ,,slibuji,, a potvrzením složení slibu svým podpisem na zvláštní
listině / příloha zápisu/potvrdili složení slibu.
Ad 5.
Bylo hlasováno, zda dojde k volbě starosty a místostarosty volbou tajnou nebo
veřejnou, odhlasována byla volba tajná.
Starostou obce byla zvolena p. Jana Němcová – 4 hlasy
Místostarostou byl zvolen p. Petr Grohmann – 5 hlasy
Ad 6.
Proběhla volba předsedů :
Finančního výboru –p. Roman Křenek
Kontrolního výboru – p. Jan Němec
Pro životní prostředí – p. Pavel Zbořil
Kulturní komise – p. Jana Němcová
Vodohospodář – p. Oldřich Němec
Lesní hospodář – p. Libor Goš
Na dalším zasedání ZO budou jednotlivé výbory doplněny dalšími členy.

Ad 7.
1. Přítomní byli seznámeni starostkou obce s dosavadními měsíčními odměnami ZO
Starostka 3 506,- Kč
Místostarosta 752,- Kč
Vodohospodář 364,- Kč
Předsedové výborů 237,- Kč
2. Starostka obce společně s p. Gošem přítomné obeznámili s potřebou vysázení
lesních stromků, které byly narychlo sehnány pro výsadbu obecních pozemků.
Bylo domluveno, že tato práce bude provedena v sobotu 6.11.2010 a podle svých
možností se mohou občané zúčastnit této akce od 8.00 hod.
Ad 8.
V diskuzi byl vznesen požadavek, aby veškeré práce, které se budou
provádět na OÚ byly dopředu uveřejňovány na úřední desce Obce Vrážné.

Ve Vrážném 8.11.2010

Jana Němcová
Starostka obce Vrážné

potřeba

Usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.10.2010 v 18.30 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele zápisu : p. Goš Libor
ověřovatele zápisu: p. Gošová Marie, Hollerová Milada

2. Hlasování o volbě starosty a místostarosty pro volební období 2010 – 2014 volbou
tajnou

3. Volbu :
starosty p. Jana Němcová
místostarosty p. Petra Grohmanna
předseda finančního výboru p. Roman Křenek
předseda kontrolního výboru p. Jan Němec
předseda komise živ. prostředí p. Pavel Zbořil
předseda kulturní komise p. Jana Němcová
vodohospodář p. Oldřich Němec
lesní hospodář p. Libor Goš
4. Disponující osoby / pro výběr hotovosti,příkazy k úhradě/ s běžným účtem u České
spořitelny
- Starostka obce – Jana Němcová
-Místostarosta – Petr Grohmann
-Účetní obce – Zdeňka Zechová

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Doplnění členů do jednotlivých výborů a komisí pro volební období 2010-2014 bude
provedeno na další schůzi zastupitelstva obce

Ve Vrážném dne 8.11.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 14.12.2010 v 17.00 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu pro rok 2011
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
4. Schválení organizačních směrnic
5. Schválení mimořádného členského příspěvku regionu MTJ
6. Schválení rozpočtového opatření
7. Různé
- projednání pojištění majetku obce pro rok 2011
- projednání smlouvy na prohrnování sněhu
-projednání návrhu vodného pro rok 2011
- provedení inventur
- projednání návrhu nabídky zabezpečení inženýrské činnosti
8. Diskuze

Ad.1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce.
Ad.2.
Starostka přítomné seznámila s navrženým rozpočtem ve výši 903,4 tis. Kč obce Vrážné
pro rok 2011.
Rozpočet byl schválen.
Ad.3.
Všemi přítomnými byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 1/2010
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Ad. 4
Na základě reformy účetnictví v roce 2010 byla schválena Vnitřní organizační směrnice obce
Vrážné, platné od 14.12.2010.
Ad.5.
Bylo schváleno zaslání mimořádného členského příspěvku/ účelové dotace/ ve výši
99 021,40 Kč regionu Moravskotřebovsak a Jevíčska.

Ad.6.
Schválení rozpočtového opatření č. 10048 ve výši 889,- Kč – neinvestiční dotace na úhradu
výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů.

Ad.7.
- Vzhledem pořízení nové komunální techniky v roce 2010 byla předložená od České
pojišťovny nabídka zohledňující výši pořízení této techniky, nabízená pojistná částka ve výši
11 336,- Kč byla schválena.
- Bylo projednáno prodloužení smlouvy od 1.1. 2011 – 31.12.2011 na prohrnování sněhu
s panem Janem Němcem, Vrážné 39. Smlouva byla schválena.
- Firmou VHOS a.s. Moravská Třebová nám byl předložen návrh kalkulace a ceny vodného
pro rok 2011 a to ve výši 26,- Kč/m3, tato cena byla schválena.
- na základě Pověření k provedení inventarizace ke dni 31.12.2010 Obecního úřadu
proběhne 30.12.2010 inventarizace majetku obce
- Byla předložena nabídka fi. FORENTA s.r.o. na zabezpečení inženýrské činnosti na akci
,,Obnova a rozvoj obce Vrážné,, , tato nabídka byla schválena.
Ad.8.
Pan Němec Jan vznesl námitku k ceně vodného pro rok 2011 a navrhl, aby se Obec Vrážné
sama starala o provoz obecního vodovodu .
Starostka obce navrhla, aby na další schůzi zastupitelstva obce v měsíci lednu popřípadě
únoru 2011 pan Němec předložil rozpočet na provoz, který bude zahrnovat veškeré
náklady spojené s provozem vodovodu a také, aby byly splněny veškeré hygienické a právní
předpisy provozu,zároveň starostka obce navrhla, že na tuto schůzi bude přizván pan
Doležal, zástupce firmy VHOS .

Přítomno : 6 členů zastupitelstva obce, 5 občanů
Omluven: 1 člen zastupitelstva obce

Ve Vrážném 15.12.2010

Němcová Jana
starostka obce

Usnesení č.10/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 14.12.2010 v 17.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtem ve výši 903,4 tis. Kč obce Vrážné pro rok 2011
2) Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 1/2010
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
3) Vnitřní organizační směrnice obce Vrážné, platné od 14.12.2010.
4) Zaslání mimořádného členského příspěvku/ účelové dotace/ ve výši 99 021,40 Kč
regionu Moravskotřebovsak a Jevíčska.
5) Rozpočtové opatření č. 10048 ve výši 889,- Kč – neinvestiční dotace na úhradu výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů.
6) Pojištění nové techniky od České pojišťovny ve výši 11 336,- Kč
7) Prodloužení smlouvy od 1.1. 2011 – 31.12.2011 na prohrnování sněhu s panem Janem
Němcem, Vrážné 39.
8) Cenu vodného ve výši 26,- Kč /m3 pro rok 2011.
8) Předloženou nabídku od fi. FORENTA s.r.o. na zabezpečení inženýrské činnosti na akci
,,Obnova a rozvoj obce Vrážné,, , .

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Námitku p. Jana Němce ohledně ceny vodného, navrhl aby se obec Vrážné sama
starala o provoz ob. vodovodu.
Ve Vrážném dne 15.12.2010

Jana Němcová
………………………….
Starostka obce

Petr Grohmann
………………………….
Místostarosta

