Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 27.1.2011,v 17.30 hod.

Program:
1.Zahájení
2. Finanční zpráva za rok 2010
- seznámení s vyúčtovanými dotacemi za rok 2010
3.Různé
- přizvání zástupce firmy VHOS a.s./ p. Doležal/, stav obecního vodovodu
4. Diskuze
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad.2)
Starostka obce přítomné seznámila s
a) hospodařením , se stavem finančních prostředků za rok 2010.
b) s vyúčtováním dotací, získaných za rok 2010

- Oprava společenské místnosti
Celkové náklady
Dotace od Pardubického kraje

568 072,40 Kč
300 000,-

- Úprava veřejného prostranství
Celkové náklady
155 606,40 Kč
Dotace od regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 56 585,Ad.3)
a) Na schůzi zastupitelstva obce v prosinci 2010 bylo domluveno, že na 1.zasedání
zastupitelstva obce v roce 2011 bude přizván zástupce firmy VHOS a.s. –
provozovatel obecního vodovodu, aby podrobněji vysvětlil provozování vodovodu ve
Vrážném.
Pan Doležal přítomné obeznámil s výsledky hospodaření vodovodu za léta 2005 2010, dále jím bylo přislíbeno, že budou v roce 2011 vyčištěny zářezy , které
zabezpečují přívod vody do vodovodu a to z peněz svazku obcí ,,Teplice,, kterého je
obec Vrážné členem.
Ad. 4)
a) P. Němec Jan, poukázal při případném budování nového ob.vodovodu, že v obci
Vrážné je dost zdrojů k zabezpečení pitné vody pro občany.
Přítomno:
6 členů ZO, 10 občanů, 1 návštěva

Ve Vrážném 28.1.2011

Usnesení č. 1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 27.1.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Hospodaření obce za rok 2010
b) Výsledek hospodaření ob. vodovodu a stav obecního vodovodu, předloženo p.
Doležalem , zástupcem fi .VHOS a.s. Moravská Třebová

Ve Vrážném 28.1.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 15.3.2011,v 17.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtového opatření
3. Různé
4. Diskuze
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad.2)
Schválení rozpočtového opatření – neinvestiční dotace pro Obec na úhradu výdajů spojených
s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ve výši 403,- Kč
Ad.3)
a) Starostka přítomné seznámila s výtěžkem z maškarního ze dne 5.3.2011 ve výši
3 689,- Kč
- seznámila přítomné s naplánovanou akcí – velikonoční odpoledne, které se bude
konat 9.4.2011 od 14.oo hod.
b) Finanční výše dárků občanům při životních jubileích /60,65…../ pro rok 2011 zůstává
300,- Kč
c) Starostka obce přítomné seznámila s přípravou potřebných prací se zabezpečováním
realizace dotace z PRV, dále je nutné zvolit komisi pro otevírání obálek.
Přítomní navrhli složení : Němcová Jana, Grohmann Petr, Zbořil Pavel.
d) Zodpovědný za zahradní techniku zakoupenou pro obec byl zvolen pan Petr
Grohmann.

Ve Vrážném 17.3.2011

Usnesení č. 2/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 15.3.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření – neinvestiční dotace pro Obec na úhradu výdajů spojených
s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ve výši 403,- Kč
b) Komisi pro otevírání obálek při výběrovém řízení při realizaci dotací z PRV , ve složení
Němcová Jana, Grohmann Petr, Zbořil Pavel.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)

seznámení s výtěžkem z maškarního ze dne 5.3.2011 ve výši 3 689,- K
naplánovanou akci – velikonoční odpoledne, které se bude konat 9.4.2011 od
14.oo hod.
Finanční výši dárků občanům při životních jubileích /60,65…../ pro rok 2011
zůstává 300,- Kč
Zodpovědný za zahradní techniku zakoupenou pro obec byl zvolen pan Petr
Grohmann.

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Ve Vrážném 17.3.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.4.2011,v 18.30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
3. Schválení změny rozpočtu 2011
4.Seznámení s výsledky hodnotící komise /dotace PRV/
5. Různé
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad.2)
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrážné č.1/2011 o Udržování a
pořádku v obci Vrážné.
Ad.3)
Zastupitelstvo obce schválilo změnu v rozpočtu na rok 2011 ve třídě 4 – přijaté
dotace/Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu pod položkou
4112/ bylo schváleno 72,9 tis. Kč, nově nám bylo přiděleno 60,1 tis. Kč.
Ad.4)
Starostka obce / předseda komise/ přítomné seznámila s výsledky jednání hodnotící komise
ze dne 21.3.2011 při otevírání obálek při hodnocení nabídek pro jednotlivé akce na realizaci
prací z dotací z PRV a s výsledky jednotlivých uchazečů.
Pro jednotlivé veřejné zakázky byli vybráni tito dodavatelé
Veřejná zakázka – Místní komunikace v obci Vrážné
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868
Nabídková cena včetně DPH 950 790,- Kč
Veřejná zakázka – rekonstrukce veřejného osvětlení a bezdrátový rozhlas
Jiří Popelka – ELPO, Okružní IV, č.p. 716, 569 43 Jevíčko, IČO16210956
Nabídková cena včetně DPH 935 673,- Kč
Veřejná zakázka- výsadba a úprava veřejného prostranství
František Chlup – SAK, Borotín 205, 679 37 Borotín, IČO 18547087
Nabídková cena včetně DPH 339 575,- Kč
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby smlouvy pro jednotlivé zadavatele byly podepsány
starostkou obce ,aby postupně mohlo dojít k jejich realizaci.
Ad.5)
a) Starostka seznámila přítomné s realizací revizí komínů p. Dosedlou , kominíkem
z Jevíčka , pro občany, kteří se nahlásili - na den sobota 23. dubna od 8.oo hod.
b) Předsedové výborů finančního a kontrolního doplnili členy těchto výborů
Finanční výbor- předseda Roman Křenek

členové Patrick Jirgl a Jana Hegerová
Kontrolní výbor-předseda Jan Němec
Členové Václav Popelka,Antonín Heger
c) Jak bylo avizováno v letáčcích pro občany /v měsíci březnu/, aby se přihlásil, kdo by
měl zájem, o sečení obecních ploch traktorkem, ZO rozhodlo, že první rok pro
zmapování doby a četnosti sečení budou těmito pracemi pověřeni p. Grohmann
Petr a Němec Jan.
d) Z důvodu potřeby rychlého úklidu dřeva , hlíny a starého plotu za OÚ byli ZO
pověřeni p. Goš Libor a Němec Jan.
e) Pan Němec Jan předložil na jednání ZO návrh zásad pro práci v lese a údržby zeleně.

Zapsala: Jana Němcová

Ve Vrážném 13.4.2011

Usnesení č. 3/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.4.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrážné č.1/2011 o Udržování a pořádku v obci
Vrážné.
b) Změnu v rozpočtu na rok 2011 ve třídě 4 – přijaté dotace/Dotace ze státního
rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu pod položkou 4112/ bylo schváleno
72,9 tis. Kč, nově nám bylo přiděleno 60,1 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) výsledky jednání hodnotící komise ze dne 21.3.2011 při otevírání obálek při
hodnocení nabídek pro jednotlivé akce na realizaci prací z dotací z PRV
b) realizaci revizi komínů p. Dosedlou , kominíkem z Jevíčka , pro občany, kteří se
nahlásili - na den sobota 23. dubna od 8.oo hod.
c) doplnění předsedy výborů finančního a kontrolního členy těchto výborů
Finanční výbor- předseda Roman Křenek
členové Patrick Jirgl a Jana Hegerová
Kontrolní výbor-předseda Jan Němec
Členové Václav Popelka,Antonín Heger
d) Jak bylo avizováno v letáčcích pro občany /v měsíci březnu/, aby se přihlásil, kdo by
měl zájem, o sečení obecních ploch traktorkem, ZO rozhodlo, že první rok pro
zmapování doby a četnosti sečení budou těmito pracemi pověřeni p. Grohmann
Petr a Němec Jan.
e) Z důvodu potřeby rychlého úklidu dřeva , hlíny a starého plotu za OÚ byli ZO
pověřeni p. Goš Libor a Němec Jan.

Ve Vrážném 13.4.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………

Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.5.2011,v 18.30 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
3. Kácení olší
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad.2)
Starostka obce přítomné seznámila s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
zástupci Pardubického kraje.
Zpráva přiložena.
Ad.3)
Bylo projednáno na základě podané žádosti Obce Vrážné ze dne 20.4.2011 ve které bylo
požadováno pokácení olší okolo potoka, důvodem je vysoký vzrůst stromů, zasahování větví
do elektrického vedení, stížnosti občanů a vymílání okolní komunikace.
Bylo rozhodnuto, že tyto stromy se pokácejí v nejbližším možném termínu.
Pokácení bude zadáno panu Jiřímu Němcovi, Lanškrounská 45, Moravská Třebová.

Zapsala: Jana Němcová

Ve Vrážném 5.5.2011

Usnesení č. 4/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.5.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 zástupci Pardubického kraje.

b) podanou žádost Obce Vrážné ze dne 20.4.2011 ve které bylo požadováno pokácení
olší okolo potoka, důvodem je vysoký vzrůst stromů, zasahování větví do
elektrického vedení, stížnosti občanů a vymílání okolní komunikace.
Bylo rozhodnuto, že tyto stromy se pokácejí v nejbližším možném termínu.
Pokácení bude zadáno panu Jiřímu Němcovi, Lanškrounská 45, Moravská Třebová.

Ve Vrážném 5.5.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 1.6.2011,v 19.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Projednání Zprávy o hospodaření obce za rok 2010 + závěrečného účtu
Příprava poutě
Různé

1. Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
2. Zastupitelstvo projednalo Zprávu o hospodaření obce Vrážné za rok 2010
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( § 10 ods.3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
podle § 16 – Čerpání rozpočtu , bylo zjištěno překročení v celkovém plnění výdajů
oproti upravenému rozpočtu. Obec neprovedla změnu rozpočtu ke konci roku u OdPa
3113,3326,3635, 23636,3639,6171.
Podle § 11 – Územní celek chybně účtoval o dlouhodobém nehmotném majetku.
Byla špatně vykázána zpracovaná dokumentace na účtu 019, správně mělo být
zaúčtováno na účet 042.
Podle § 14 odst. 4
Bylo špatně zaúčtováno na účtu 028 pořízení DDHM , mělo být zaúčtováno na účtu
022 a nesprávně zařazené DDHM na účtu 022 , mělo být na účtu 028
Podle § 29 odst. 1 nebyly vypracovány inventurní soupisy účtů 374,389,901 a 902,
které vykazovaly zůstatek.
Náprava : Starostka obce a účetní vzaly pro další roky v úvahu znění zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů. Účetní provedla opravu zaúčtování a vzala na vědomí vypracování
inventurních soupisů účtů, které vykazují zůstatky.
Závěrečný účet obce za rok 2010 hospodařením a to bez výhrad.

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním

3. Starostka za účasti členek kulturní komise přítomné seznámila s připravovanými
akcemi na letošní pouť .
4. a) Byl projednán odprodej nepoužitého nepotřebného stavebního materiálu
-traverzy kg za 8,- Kč
- sloupů z veř. osvětlení kg za 8,- Kč
- kamenů

- patníků
Starostka vyvěsí nabídku na úřední desku obce, možnost odkupu občanům do
10.6.2011.
b) Bylo projednáno a schváleno, že používání soukromého nářadí / pokud toto vlastní
obec/ nebude propláceno.
Jen ve vyjmečných případech při potřebě rychlého odklidu /trávy, dřeva …/ se
použije technika vlastní.

Ve Vrážném 2.6.2011

Usnesení č. 5/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 1.6.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Závěrečný účet obce za rok 2010 - Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad a přijímá nápravná opatření potřebná k odstranění
vad a nedostatků.

b) nepoužívání soukromého nářadí / pokud toto vlastní obec/ , nebude propláceno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. připravované akce na letošní pouť .
2.

odprodej nepoužitého nepotřebného stavebního materiálu
-traverzy kg za 8,- Kč
- sloupů z veř. osvětlení kg za 8,- Kč
- kamenů
- patníků

Ve Vrážném 2.6.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.6.2011,v 19.00 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Různé
- čl. příspěvek regionu
- příprava pouti
3. Diskuze
Ad1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová

Ad2.
Byl odsouhlasen členský příspěvek Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na rok 2011 ve výši
1875,- Kč.
Starostka obeznámila přítomné s připravovaným programem na pouť, která se bude slavit 5.7.2011
a bylo domluveno, že průběžně, dle potřeby budou svolávány brigády na úklid obce, obecních
pozemků atd., aby kdo bude moct v průběhu následujících 14 dnů s tímto počítal.
Starostka obce podala zprávu o probíhajících pracích na plnění realizace dotací PRV, o proplacených
fakturách pro jednotlivé dodavatele.
Ad3.
Starostka upozornila přítomné na možnost odkupu nepotřebného materiálu, který zbyl po
realizovaných pracích na obci.
Dále byla vznesena připomínka na stav cesty ,, U hrušky,, , tato cesta je zarostlá přilehlými stromy a
křovinami.

Ve Vrážném dne 20.6.2011

Usnesení č. 6/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.6.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)

členský příspěvek Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na rok 2011 ve výši 1875,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) připravovaný program na pouť, která se bude slavit 5.7.2011
a bylo domluveno, že průběžně, dle potřeby budou svolávány brigády na úklid obce, obecních
pozemků atd., aby kdo bude moct v průběhu následujících 14 dnů s tímto počítal.
b) zprávu o probíhajících pracích na plnění realizace dotací PRV, o proplacených fakturách pro
jednotlivé dodavatele.

c)

připomínku na stav cesty ,, U hrušky,, , tato cesta je zarostlá přilehlými stromy a křovinami.

Ve Vrážném dne 20.6.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.8.2011,v 18.30 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Různé
4. Diskuze
Ad1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová

Ad2.
Navržené a schválené ověřovatelky zápisu: Hegerová Jana, Němcová Petra

Ad3.
- Starostka obce přítomné seznámila:

* s vyúčtováním letošní pouti, čistý zisk 40 349,- Kč
* s výsledkem jednání na SZIF v Hradci Králové dne 24.8.2011 o předloženém
vyúčtování dotace v rámci PRV. Celkové výdaje 3 020 412,- Kč, Výdaje ze kterých je stanovena
dotace 2 453 689,- Kč a výše dotace 2 208 320,- Kč

* se stavem peněžních prostředků na běžném účtu u ČS k 31.7.2011 73. 702,73 Kč
* s pozváním do obce Vražné, naplánováno září 2011, podle zájemců se přesný termín
upřesní

* s pozváním SDH z obce Hartinkov na hasičské cvičení v sobotu 27.8.2001
a SDH z Chornic na hasičské cvičení v Chornicích , v sobotu 3.9.2011
* s navrhovaným jízdním řádem , platným od 11.12.2011 firmou OREDO, k tomuto j.řádu
byly ze strany občanů vzneseny připomínky , které jsme se dohodli, že budou zpracovány a fi OREDO
předloženy ke zvážení a hlavně zapracovány do jízdního řádu.
Dnešního dne 25.8.2011 byly v datových schránkách uveřejněny návrhy nových jízdních řádů a také
návrh nových spojů Linky 872 Jevíčko-Hartinkov-Kladky, který se podobá návrhu našich občanů.

Ad 4.
a) Jirgl Patrick měl dotaz ,zda by nemohlo u domu č.p. 23 svítit světlo veř. osvětlení celou noc –
bylo vyhověno dále upozornil, že ve večerních hodinách byl párkrát viděn toulavý pes ,
vyššího vzrůstu, barvy rezavé.
b) Heger Antonín měl připomínky
- ke špatnému technickému stavu rumpálu na návsi
- ke špatnému ukotvení zhotoveného nového zábradlí na mostech v obci

- opětovně upozorňoval na špatný stav cesty U hrušky, toto bylo připomínkováno na
zasedání v měsíci červnu. K realizaci vyčištění od keřů, úprava cesty dojde v měsících
vegetačního klidu, je s tím počítáno.
c) Němec Jan měl připomínku k vyčištění pozemku ,, Pišle,, platí to samé až ve vegetačním
klidu, také je s tím počítáno.

Přítomno

členů ZO 5
1 omluven
1 neomluven
občanů 9

Ve Vrážném 25.8.2011

Usnesení č. 7/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.8.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)ověřovatelky zápisu: Hegerová Jana, Němcová Petra

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) vyúčtování letošní pouti, čistý zisk 40 349,- Kč
b) výsledek jednání na SZIF v Hradci Králové dne 24.8.2011 o předloženém vyúčtování
dotace v rámci PRV. Celkové výdaje 3 020 412,- Kč, Výdaje ze kterých je stanovena dotace 2 453 689,Kč a výše dotace 2 208 320,- Kč
c) stav peněžních prostředků na běžném účtu u ČS k 31.7.2011 73. 702,73 Kč
d) pozvání do obce Vražné, naplánováno září 2011, podle zájemců se přesný termín
upřesní
e) pozvání SDH z obce Hartinkov na hasičské cvičení v sobotu 27.8.2001
a SDH z Chornic na hasičské cvičení v Chornicích , v sobotu 3.9.2011
f) navrhovaný jízdní řád, platný od 11.12.2011 firmou OREDO

Ve Vrážném 25.8.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.9.2011,v 18.30 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Došlá pošta
3. Různé
4. Diskuze
Ad1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad2.

a) Dopis se žádostí o finanční příspěvek na zakoupení staršího osobního automobilu pro
potřeby Oblastní charity v Moravské Třebové od poslance Parlamentu ČR Václava
Neubauera.
Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
b) Dopis zaslaný od hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka , kde je
avizováno společné projednání připomínek k jízdním řádům platných od 11.12.2011
na termín v měsíc říjen – listopad, tak aby byly zapracovány připomínky a zajištěna
dostupnost škol a zaměstnání.
Ad3.
a) Starostka obce podala zprávu o kontrole prováděnou SZIF v Hradci Králové projektu
Obnova a rozvoj obce Vrážné z programu rozvoje venkova, realizace v letošním roce.
Kontrola proběhla dne 29.9.2011 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
b) Na základě telefonického hovoru s revírníkem p. Slezáčkem, který upozornil na stromy
napadené kůrovcem na parcele č. 169/8 prověří p. Goš. L počet stromů a na
dalším zasedání zastupitelstva se rozhodne o postupu na odstranění těchto stromů.
c) Na den 5.10.2011 v 16.oo hod. dohodnuto setkání zastupitelů k prohlídce cesty
,,U hrušky,, na odstranění dřevin, které překáží k průjezdu po cestě a k úpravě
samotné cesty a ,,Pišlí,, k pokácení náletů a křovin.
d) Starostka vznesla připomínku p. Skřepské ohledně rozšiřování plevelu po okolních
zahradách ze vzrostlé , staré trávy na zahradě domu č.p. 28.
Starostka obce majitelku v přítomnosti v obci upozorní na tento stav.
Ad4.
a) Pan Zbořil Pavel vznesl připomínku na projíždění těžkých vozidel po mostě u č.p.
26,domnívá se , že by zmíněný most tyto těžkotonážní stroje měli využívat jen
v krajních případech , kdy nejde situace řešit po komunikacích státních, které pro
vyšší tonáž jsou přizpůsobeny.
b) Pan Němec Jan měl připomínku ohledně zpracování zásad hospodaření
v obecních lesích, tyto budou zpracovány do dalšího zasedání zastupitelstva obce.
Odpovídá starostka a místostarosta obce.

Ve Vrážném dne 3.10.2011

Usnesení č. 8/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.9.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) finanční příspěvek na zakoupení staršího osobního automobilu pro potřeby Oblastní
charity v Moravské Třebové ve výši 1 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) Dopis zaslaný od hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka
b) Zprávu o kontrole prováděnou SZIF v Hradci Králové projektu Obnova a rozvoj
obce Vrážné z programu rozvoje venkova, realizace v letošním roce. Kontrola
proběhla dne 29.9.2011 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
c) Setkání 5.10.2011 v 16.oo hod. zastupitelů k prohlídce cesty
,,U hrušky,, na odstranění dřevin, které překáží k průjezdu po cestě a k úpravě
samotné cesty a ,,Pišlí,, k pokácení náletů a křovin.

Ve Vrážném dne 3.10.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 10.11.2011,v 18.30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Došlá pošta
Různé
Diskuze

1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
2.
a) Projednání předloženého návrhu vodného pro rok 2012 firmou VHOS a.s. Moravská
Třebová ve výši 29,- Kč – zastupitelstvo souhlasí.
3.
a) Starostka obce předložila k projednání Zásady hospodaření v obecních lesích –
zastupitelstvo souhlasí.
b) Bylo projednáno – zhotovení adventního věnce na návsi – zastupitelstvo souhlasí
- přispět na balíčky na Mikuláše ve výši 50,- / dítě do 15 let zastupitelstvo souhlasí
c) Možnost nabídky dřeva ze skládky/přímo po těžbě / na prodej občanům , cena 600,- Kč
m3 .Starostka obce toto upozornění vyvěsí na úřední desce ve Vrážném.
d) Vyvěsit na úřední desku , možnost zpracování dřeva u OÚ pro potřeby obce – zajistí
starostka obce.

Ve Vrážném 12.11.2011

Zapsala : Němcová Jana, starostka obce

Usnesení č. 9/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 10.11.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)
b)
c)
d)

Návrh vodného pro rok 2012 firmou VHOS a.s. Moravská Třebová ve výši 29,- Kč .
Zásady hospodaření v obecních lesích .
Zhotovení adventního věnce na návsi
Přispět na balíčky na Mikuláše ve výši 50,- / dítě do 15 let

Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)

Možnost nabídky dřeva ze skládky/přímo po těžbě / na prodej občanům , cena 600,Kč m3 .

b) Možnost zpracování dřeva občany na dohodu o provedení práce u OÚ pro potřeby
obce .

Ve Vrážném 12.11.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 19.12.2011,v 17.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Došlá pošta
Různé
Diskuze

Ad 1.
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2.
Zvolení:
zapisovatelem – Grohmann Petr
ověřovatelé – Navrátil Karel, Gošová Marie
Ad 3.
a) Projednání žádosti Kučerové Marie a Davida o možnosti odkupu obecních pozemků
p.č.110,111,112,113,114,116/1,116/2,116/3,116/4.
Starostka zjistí cenu pozemků, které by přicházeli k možnému odkupu
/ 112,113,116/1,116/3,část 116/4 /a po vyvěšení na úřední desce , ke schválení.
b) Starostka obce seznámila přítomné s cenou vodného 29,-Kč m3 pro rok 2012
a s poplatkem za odstraňování KO ve výši 450,- Kč pro rok 2012.
Ad 4.
a) Schválení rozpočtu pro rok 2012 ve výši 904,6 tis. Kč
b) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2011/ dle přílohy/
c) Starostka přítomné seznámila s příjmy a výdaji za období leden – listopad 2011 a
s činností za uplynulých 11 měsíců letošního roku.
d) Starostka obce vytkla špatnou činnost kontrolního a finančního výboru .
Ad 5.
Paní Malikovičová upozornila na strom, který byl nařezán asi při prořezávání a úklidu okolí
cesty U hrušky a v současné době spadl.

Přítomno : 5 členů ZO, 1 omluven, 1 neomluven
12 občanů

Ve Vrážném 21.12.2011

Usnesení č. 10/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 19.12.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) rozpočet pro rok 2012 ve výši 904,6 tis. Kč
b) Rozpočtové opatření č.2/2011 – dle přílohy
c) cenu vodného 29,-Kč m3 pro rok 2012
poplatek za odstraňování KO ve výši 450,- Kč pro rok 2012.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Projednání žádosti Kučerové Marie a Davida o možnosti odkupu obecních pozemků
p.č.110,111,112,113,114,116/1,116/2,116/3,116/4.
b) Seznámení s příjmy a výdaji za období leden – listopad 2011 a s činností za
uplynulých 11 měsíců letošního roku.
c) Upozornění paní Malikovičovou na strom, který byl nařezán asi při prořezávání a
úklidu okolí cesty U hrušky a v současné době spadl.

Ve Vrážném 21.12.2011

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

