Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.1.2013,v 18.00 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Došlá pošta
4.Schválení Rozpočtového opatření
5.Různé
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Grohmann Petr ,
ověřovatelů – p. Němec Jan, Goš Libor

Ad 3)
1.Žádost o odkup části pozemku p.č. 743/1 - manželé Jan a Věra Navrátilovi, Hliníky 516, Velké
Opatovice.
Na schůzi ZO 11.12 2012 byl projednáván odkup tohoto pozemku na základě zaslané žádosti
panem Pavlem Zedníkem, Vltavská, Brno. Zastupitelstvem obce byl prodej schválen , s tím , že po
uveřejnění na úřední desce a po svěšení bude o prodeji dále jednáno.
V době vyvěšení na úřední desce OÚ byla doručena žádost manželů Navrátilových.
Na základě skutečností , které by nastaly s prodejem tohoto pozemku / špatnou komunikací obou
žadatelů -sousedů,umístění jímky odpadních vod k č.p. 17/, navrhla starostka obce zrušit rozhodnutí
ZO ze dne 11.12.2012 a část pozemku o který bylo žádáno v obou případech neprodat.Bylo navrženo
zrušení nájemní smlouvy manželům Navrátilovým na tuto část pozemku a panu Zedníkovi Pavlovi
odprodat část pozemku 743/1 jen před vjezdem do domu č.p. 18 , aby nemohly cizí subjekty parkovat
ve vjezdu do jeho objektu.
Pro tento návrh - zrušení rozhodnutí ze dne 11.12.2012, zrušení nájemní smlouvy manželům
Navrátilovým a prodat jen část pozemku 743/1 před vjezdem do domu č.p. 18 hlasovalo : 5 členů ZO
ANO , NE 2 členové ZO .
Pan Zedník Pavel předal ZO posouzení nájemní smlouvy mezi OÚ Vrážné a Janem a Věrou
Navrátilovými od advokáta JUDr .Jiřího Frajta.
2.Žádost o odkup pozemku p.č. 750 o výměře 40m2 Janou a Antonínem Hegerovými . Odprodej byl
zamítnut ,bude prodloužena nájemní smlouva na 3 roky.Odsouhlaseno 7 členy ZO.
3.Informace od Pardubického kraje ke změnám jízdních řádů s platností od 3.3.2013, kde náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu apeluje na podání podnětů , které se budou projednávat společně
31.1.2013 se starosty obcí.

Ad 4)
1.Bylo schváleno Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu ze dne 28.12.2012

Ad 5)
1.Na základě vypracované cenové nabídky panem Radimem Holečkem na Pasport místních
komunikací bude zaslaná objednávka na vytvoření Pasportu místních komunikací naší obce.
Pro vypracování Pasportu hlasovalo : ANO 5 členů ZO , zdrželi se hlasování 2 členi ZO.
Po dohodnutém termínu schůzky se zúčastní jednání p. Jan Němec a p. Petr Grohmann.
2.Revírník pan Jiří Dufka , telefonicky informoval starostku obce o kácení v lesích v okolí obce a
žádosti skládkování dřeva u Vémol a následném odvážení cca 100 m3 přes obec. ZO souhlasí.

Schůze ukončena ve 20,30 hod.
Přítomno 7 členů ZO, Zedník Pavel, Heger Antonín

Ve Vrážném 4.2.2013

Jana Němcová
starostka obce

Usnesení č. 1/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.1.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zvolení zapisovatele - p. Grohmann Petr ,
ověřovatelů – p. Němec Jan, Goš Libor

2.Zrušení rozhodnutí ze dne 11.12.2012, zrušení nájemní smlouvy manželům Navrátilovým a prodat
jen část pozemku 743/1 před vjezdem do domu č.p. 18 hlasovalo : 5 členů ZO ANO , NE 2 členové
ZO .
3. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu ze dne 28.12.2012
4. Vypracování Pasportu místních komunikací hlasovalo : ANO 5 členů ZO , zdrželi se hlasování 2
členi ZO.
Po dohodnutém termínu schůzky se zúčastní jednání p. Jan Němec a p. Petr Grohmann.

5. Telefonickou informaci pana Jiřího Dufky starostky obce o kácení v lesích v okolí obce a žádosti
skládkování dřeva u Vémol a následném odvážení cca 100 m3 přes obec. ZO souhlasí.

6.Prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 750 o výměře 40m2 Janou a Antonínem
Hegerovými . Odprodej byl zamítnut .

7.Informace od Pardubického kraje ke změnám jízdních řádů s platností od 3.3.2013, kde náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu apeluje na podání podnětů , které se budou projednávat společně
31.1.2013 se starosty obcí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Posouzení nájemní smlouvy mezi OÚ Vrážné a Janem a Věrou Navrátilovými od advokáta JUDr
.Jiřího Frajta předané panem Pavlem Zedníkem.

2. Informace od Pardubického kraje ke změnám jízdních řádů s platností od 3.3.2013, kde náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu apeluje na podání podnětů , které se budou projednávat společně
31.1.2013 se starosty obcí.

Ve Vrážném 4.2.2013

Petr Grohmann
……………………………………………………..
místostarosta obce

Jana Němcová
………………………………………………
starostka obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 21.3.2013,v 18.00 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Došlá pošta
4.Různé
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Goš Libor

Ad 3)
a) Žádost
- o odkup části pozemku743/1 – vjezd do domu č.p. 18 Vrážné, žádosti bylo
vyhověno částečně, schválena část požadovaného pozemku. ZO se vyjádřilo k
odprodeji zmíněného pozemku takto, na části ob.pozemku je umístěn sloupek
telefonního rozvodu a ten musí být přístupný , dále by se zúžil prostor okolo místní
komunikace při potřebě zásahu např. při požáru a to vzhledem umístění sloupu
veřejného osvětlení naproti pozemku který je předmětem žádosti.
b) - o povolení věcného břemena – umístění stávající stavby septiku na části pozemku
p.č. 743/1 manželů Navrátilových Velké Opatovice, schváleno ZO .
c) Dopis z Městského úřadu v Jevíčku kterým nám dávají na vědomí , že dochází
k legislativním změnám týkající se úhrady neinvestičních nákladů na žáky základních
škol , čímž obcím končí od 1.1.2013 povinnost tyto náklady hradit.
V přiložené dohodě byly vyčísleny jen náklady od 1.9.2012 – 31.12.2012 a to ve výši
6 156,- na 3 žáky naší obce.
d) Upozornění od fi. SITA CZ a.s. Boskovice, že v naší obci proběhne v úterý 30.4.2013
sběr nebezpečných odpadů.
e) Nabídka Moravské národní obce a.s. Brno na možnost pořízení moravské vlajky a
zároveň její vyvěšení v naší obci při příležitosti 1150. Výročí příchodu slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, ZO odsouhlasilo pořízení této vlajky v hodnotě cca
400,- Kč.
Ad 4)
a) Nabytím účinnosti zákonač.501/2012 Sb o rozpočtových pravidlech budou obcím
převáděny peněžní prostředky státní pokladny výhradně na účty které jsou vedeny u
České národní banky. Starostka obce zajistí zřízení účtu u ČNB v Brně 25.3.2013.
b) Schválení Smlouvy o dílo – vypracování změny č.1 Územního plánu obce Vrážné
zhotovitelem Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, Brno , ve výši
32 670,- Kč.

c) Vzhledem k pořízení nových stolů a židlí do společenské místnosti OÚ budou stávající
nepotřebné stoly a židle nabídnuty k odprodeji občanům.
Židle a 50,- Kč, stoly – podlouhlé těžké 500,- Kč.
d) Starostka přítomné upozornila členy ZO na potřebu zhotovení opravy fasády OÚ,
která je součástí dotací z PRV, členové ZO odsouhlasili provedení této práce firmou
ELDEK s.r.o. Cetkovice.
e) Byl předán zápis kontrolního výboru za 3. a 4. čtvrtletí 2012, předseda Jan Němec
upozornil přítomné na odstoupení pana Václava Popelky – člena KV.
f) Starostka požádala p. Goše Libora ,aby do příští schůze zastupitelstva obce připravil
přehled prací ,které jsou potřebné provést v obecních lesích v jarních měsících
letošního roku.
g) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo použít štěrk který je složený u Vémol na opravu
cesty k Bartošíkovým.

Přítomno 5 členů ZO, 1 občan
Omluven 1 člen
Neomluven 1 člen

Ve Vrážném 26.3.2013

Jana Němcová
starostka obce

Usnesení č. 2/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 21.3.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Goš Libor

2. Odkup části pozemku743/1 – vjezd do domu č.p. 18 Vrážné, dle žádosti bylo vyhověno
částečně, schválena část požadovaného pozemku. ZO se vyjádřilo k odprodeji zmíněného
pozemku takto, na části ob.pozemku je umístěn sloupek telefonního rozvodu a ten musí být
přístupný , dále by se zúžil prostor okolo místní komunikace při potřebě zásahu např. při
požáru a to vzhledem umístění sloupu veřejného osvětlení naproti pozemku, který je
předmětem žádosti.
3. Povolení věcného břemena – umístění stávající stavby septiku na části pozemku p.č. 743/1
manželům Navrátilovým, Hliníky, Velké Opatovice.
4. Pořízení moravské vlajky a zároveň její vyvěšení v naší obci při příležitosti 1150. Výročí
příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, pořízení od Moravské národní obce
a.s. Brno v hodnotě cca 400,- Kč.
5.Zřízení účtu u ČNB dle nabytí účinnosti zákonač.501/2012 Sb o rozpočtových pravidlech,
kdy budou obcím převáděny peněžní prostředky státní pokladny výhradně na účty které jsou
vedeny u České národní banky. Starostka obce zajistí zřízení účtu u ČNB v Brně 25.3.2013.
6.Smlouvu o dílo – vypracování změny č.1 Územního plánu obce Vrážné zhotovitelem
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, Brno , ve výši 32 670,- Kč.
7.Vzhledem k pořízení nových stolů a židlí do společenské místnosti OÚ budou stávající
nepotřebné stoly a židle nabídnuty k odprodeji občanům.
Židle a 50,- Kč, stoly – podlouhlé těžké 500,- Kč.
8.Zhotovení opravy fasády OÚ, která je součástí dotací z PRV, provedení této práce firmou
ELDEK s.r.o. Cetkovice.
9. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo použít štěrk který je složený u Vémol na opravu cesty
k Bartošíkovým.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Dopis z Městského úřadu v Jevíčku, kterým dávají na vědomí , že dochází
k legislativním změnám týkající se úhrady neinvestičních nákladů na žáky základních
škol , čímž obcím končí od 1.1.2013 povinnost tyto náklady hradit.
V přiložené dohodě byly vyčísleny jen náklady od 1.9.2012 – 31.12.2012 a to ve výši
6 156,- na 3 žáky naší obce.
2. Upozornění od fi. SITA CZ a.s. Boskovice, že v naší obci proběhne v úterý 30.4.2013
sběr nebezpečných odpadů.
3. Zápis kontrolního výboru za 3. a 4. čtvrtletí 2012, předseda Jan Němec upozornil
přítomné na odstoupení pana Václava Popelky – člena KV.
4. Vznesenou žádost paní starostky k p. Gošovi Liborovi ,aby do příští schůze
zastupitelstva obce připravil přehled prací, které jsou potřebné provést v obecních
lesích v jarních měsících letošního roku.

Ve Vrážném 26.3.2013

Petr Grohmann
……………………………………………………..
místostarosta obce

Jana Němcová
………………………………………………
starostka obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 25.4.2013,v 18.30 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Došlá pošta
4.Různé
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Němec Oldřich, Goš Libor
Ad3)
1. Projednání žádosti p. Zedníka Pavla, Vltavská 244/21, Brno o pronajmutí části pozemku
743/1.
Pronájem byl odsouhlasen / 3 x ANO, 1 x Ne , 1 x zdržení hlasování/ , ale za předpokladu, že
po zjištění skutečností na Městském úřadě v Jevíčku p. starostkou, zda je možno pronajmout
část tohoto pozemku , protože na schůzi ZO 21.3.2013 bylo schváleno zřízení věcného
břemene manželům Navrátilovým, Hliníky 516, Velké Opatovice na tomto pozemku.
Ad 4)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Projednání rozpočtového výhledu obce Vrážné na roky 2014 – 2017 podle zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, SCHVÁLENO.
Starostka přítomné seznámila se stavem peněžních prostředků na účtech k 22.4.2013
U ČS 308 131,60 Kč u ČNB 44 361,22 Kč
Schválení rozpočtového opatření ze dne 18.4.2013.
Bylo projednáno změnit rozhodnutí ZO Vrážné ze dne 21.3.2013, ohledně cen
nepotřebných stolů a židlí ze společenské místnosti OÚ , bylo odsouhlaseno :
cena stolů 100,- Kč , židle zdarma.
Starostka přítomným připomněla , že proběhne svoz nebezpečného odpadu a do soboty mají
možnost tento odpad přivést na určené místo před OÚ.
Projednání Smlouvy s firmou ELDEK Cetkovice , která provede opravu fasády na budově OÚ
a zhotoví nová schodiště .
Projednání nebylo dokončeno a schůze byla předčasně ukončena z důvodu nevhodného
chování člena ZO ve 20.oo hod.

Přítomno 5 členů ZO, 8 občanů
Omluveni 2 členové ZO
Ve Vrážném 3.5.2013

Jana Němcová
starostka obce

Usnesení č. 3/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 25.4.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zvolení zapisovatele - p. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Němec Oldřich, Goš Libor
1.

Podanou žádosti o pronájmu části pozemku 743/1. p. Zedníka Pavla, Vltavská 244/21,
Brno.
Pronájem byl odsouhlasen / 3 x ANO, 1 x Ne , 1 x zdržení hlasování/ , ale za předpokladu, že
po zjištění skutečností na Městském úřadě v Jevíčku p. starostkou, zda je možno pronajmout
část tohoto pozemku , protože na schůzi ZO 21.3.2013 bylo schváleno zřízení věcného
břemene manželům Navrátilovým, Hliníky 516, Velké Opatovice na tomto pozemku.

2.

Rozpočtový výhledu obce Vrážné na roky 2014 – 2017 podle zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Změnit rozhodnutí ZO Vrážné ze dne 21.3.2013, ohledně cen nepotřebných stolů a židlí ze
společenské místnosti OÚ , bylo odsouhlaseno :
cena stolů 100,- Kč , židle zdarma.
4.

Rozpočtové opatření ze dne 18.4.2013.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Seznámení p. starostkou se stavem peněžních prostředků na účtech k 22.4.2013
U ČS 308 131,60 Kč u ČNB 44 361,22 Kč
2. Připomínku p. starostky , že proběhne svoz nebezpečného odpadu a do soboty mají možnost
tento odpad přivést na určené místo před OÚ.
3. Projednání Smlouvy s firmou ELDEK Cetkovice , která provede opravu fasády na budově OÚ
a zhotoví nová schodiště .

Ve Vrážném 3.5.2013

Petr Grohmann
……………………………………………………..
místostarosta obce

Jana Němcová
………………………………………………
starostka obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.5.2013,v 18.30 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Pošta
4.Různé
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Zbořil Pavel
ověřovatelů – p. Němec Oldřich, Goš Libor
Ad3)

a) Projednání žádosti p. Křenka Romana o odstoupení z členství k dnešnímu dni
v zastupitelstvu obce a z funkce předsedy finančního výboru – ZO tuto žádost bere na
vědomí.
b) Žádost p. Malikovičové o vyjádření ke stavbě lehkého přístřešku na p.č. 133, z důvodu, že
sousední pozemek p.č. 769 je ve vlastnictví obce.ZO souhlasí.
c) Žádost p. Malikovičové o zařazení její nemovitosti s přilehlými pozemky do právě
probíhající změny územního plánu obce Vrážné.
Ad 4)
a) Starostka obce přítomné seznámila s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Vrážné
Pardubickým krajem, které proběhlo 29.4.2013.
Při této kontrole byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§30 ods. 7 - Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly zákonem stanovené
náležitosti.
Kontrolou inventarizace majetku obce bylo zjištěno, že některé inventurní soupisy
neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti nebo k soupisům nebyla doložena příloha
(231,314,031,403,321,078,081,082,088,374,389)
Účetní obce již provedla opravy k odstranění vad a nedostatků.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad a přijímá nápravná
opatření k odstranění vad a nedostatků.
b) Starostka přítomné seznámila s výsledkem jednání s Ing. Valčíkem-MÚ Jevíčko ohledně
pronájmu části pozemku 743/1 panu P. Zedníkovi, zmíněný pozemek nelze pronajmou,
protože je povoleno zřízení břemene manželům Navrátilovým, Hliníky 516, Velké Opatovice.

c) Byla projednána údržba zeleně v obci pro letošní rok a ZO byl navržen a schválen p. Němec Jan,
který bude mít na starosti údržbu techniky a zajišťování údržby obecních ploch.
Starostka zajistí předání zahradní techniky mezi p. Němcem Janem a Grohmannem Petrem .

d) Pan Goš Libor seznámil s pracemi , které jsou potřeba provést v obecním lese, nejdříve je nutné
odklizení suchých stromů a menší prořezávku – samovýrobu bylo schváleno 400,- Kč/ plnometr.
Starostka zajistí informovat občany a ti kteří budou mít zájem o tuto samovýrobu se přihlásí u p. Goše
e) Starostka přítomné seznámila s připravovaným Okrskovým cvičením hasičů v naší obci dne
18.5.2013 ve 14.oo hod.
f) Pan Křenek Roman upozornil na projíždějící těžkou techniku po cestě k Bezděčí místními
zemědělskými podniky kteří ji využívají a ničí.

Přítomno 6 členů ZO
Omluven Grohmann Petr

Ve Vrážném 22.5.2013

Jana Němcová
starostka obce

Usnesení č. 4/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.5.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zvolení zapisovatele - p. Zbořil Pavel
ověřovatelů – p. Němec Oldřich, Goš Libor

2. ZO se vyjadřuje kladně ke stavbě lehkého přístřešku na p.č. 133 p. Malikovičovou Hanou,
Vrážné 36 . Žádost byla projednávána z důvodu, že sousední pozemek p.č. 769 je ve
vlastnictví obce.
3. Žádost p. Malikovičové o zařazení její nemovitosti s přilehlými pozemky do právě
probíhající změny územního plánu obce Vrážné, vzhledem k dlouho trvajícím potížím její
situace.
4. Závěrečný účet obce Vrážné za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením , přijímá

nápravná opatření k odstranění vad a nedostatků
5.Pro letošní rok p. Němce Jana , který bude mít na starost údržbu zahradní techniky a zajišťování
údržby obecních ploch.
Starostka zajistí předání zahradní techniky mezi p. Němcem Janem a Grohmannem Petrem .
6. Provedení potřebných prací v obecním lese, odklizení suchých stromů a menší prořezávku –
samovýrobu , schváleno 400,- Kč/ plnometr, zájemci se přihlásí u p. Goše Libora.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.Seznámení p. starostky s výsledkem jednání s Ing. Valčíkem-MÚ Jevíčko ohledně pronájmu

části pozemku 743/1 panu P. Zedníkovi, zmíněný pozemek nelze pronajmou, protože je
povoleno zřízení břemene manželům Navrátilovým, Hliníky 516, Velké Opatovice.
2. Žádosti p. Křenka Romana o odstoupení z členství k dnešnímu dni v zastupitelstvu obce a
z funkce předsedy finančního výboru .
3. Seznámení s připravovaným Okrskovým cvičením hasičů v naší obci dne 18.5.2013 ve 14.oo hod.
4. Upozornění p. Romana Křenka na projíždějící těžkou techniku po cestě k Bezděčí místními
zemědělskými podniky kteří ji využívají a ničí.
Ve Vrážném 3.5.2013

Petr Grohmann
……………………………………………………..
místostarosta obce

Jana Němcová
………………………………………………
starostka obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 6.6.2013,v 18.30 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Kooptace člena ZO
4.Pošta
5.Různé
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Goš Libor
Ad 3)
Na základě odstoupení p. Křenka Romana z členství v ZO Vrážné byli osloveni náhradníci z voleb
do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. 10.2010 , kterými jsou p. Popelka Václav – členství v ZO
nepřijal a p. Švec Karel, který členství přijal.
Pan Švec složil slib člena zastupitelstva obce a tím se stává novým členem .
Ad 4)
- Byla projednána Smlouva o poskytnutí členského příspěvku na rok 2013 pro Region
Moravskotřebovska a Jevíčska , odsouhlaseno a obec uhradí 1 775,- Kč /71 obyvatel x 25,- kč/.
- Přijatá Žádost o finanční podporu na provoz soc. služeb poskytovaných Oblastní charitou
v Moravské Třebové – příspěvek nebyl ZO schválen.
- Žádost Ing. Aloise Procházky , Dis , Vrážné č. 5 o schválení pokácení suchého jasanu na parcele
118/2 – skácení se povoluje.
Goš Libor se s p. Procházkou zkontaktuje a na základě pokáceného stromu p. Procházka zaplatí
400,- Kč / plnometr
- Předložená Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat / internet/ od firmy COMA s.r.o.,
Masarykova 8 ,Polička – nebyla schválená.
- Od Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska žádost o prodloužení platnosti smlouvy na zajišťování
služeb firmou FOFRNET spol. s.r.o., Olomouc .
Dosavadní smlouva končí 30.9.2013, navrhované prodloužení je do 30.9.2016 – ZO souhlasí
s prodloužením platnosti stávající smlouvy.
- Žádost manželů Navrátilových, Hliníky 516, Velké Opatovice o koupi části pozemku p.č. 743/1 / cca
6 x 2 m /, prodej této části pozemku byl schválen, ale nejprve bude uveřejněna nabídka na úřední
desce obce .
- Starostka přítomné seznámila s návrhem na projekt spolupráce místních akčních skupin s názvem
,,Nezapomeňte /se/ vrátit,, obsahem projektu je zvýšit úroveň aktivit a služeb knihoven a povýšit je

na malá obecní centra dění v obci. Jednalo by se o pořízení nábytku, deskových her , výsledné
finanční náklady pro obec 7 800,- Kč. ZO souhlasí se zapojením do projektu.
- Uzavření nové - následné smlouvy s fi EKO KOM, a.s. Praha , předmětem je bezplatné využívání
sběrných nádob / 1x zvon na sklo + 1 x plast / - ZO souhlasí.
- starostka seznámila přítomné s probíhajícím jednáním s firmou Agentura bezpečná práce Olomouc,
která bude zajišťovat agendu v oblasti BOZP pro zaměstnance naší obce, ZO bere informaci na
vědomí a souhlasí , aby starostka pokračovala v zajišťování této spolupráce.
18.6. v 15,30 hod. proběhne školení bezpečnosti práce pro pracovníky obsluhující obecní techniku.

Schůze skončena v 21.oo hod.

Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 12.6.2013

Jana Němcová
starostka obce

Usnesení č. 5/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 6.6.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zvolení zapisovatele - p. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Goš Libor
2.Kooptaci nového člena ZO p. Švece Karla
3. Poskytnutí členského příspěvku na rok 2013 pro Region Moravskotřebovska a Jevíčska , obec
uhradí 1 775,- Kč /71 obyvatel x 25,- kč/.
4. Žádost Ing. Aloise Procházky , Dis , Vrážné č. 5 ,pokácení suchého jasanu na parcele 118/2
Goš Libor se s p. Procházkou zkontaktuje a na základě pokáceného stromu p. Procházka zaplatí
400,- Kč / plnometr
5. Prodloužení platnosti smlouvy na zajišťování služeb firmou FOFRNET spol. s.r.o., Olomouc .
Dosavadní smlouva končí 30.9.2013, navrhované prodloužení je do 30.9.2016
6. Odprodat část pozemku p.č. 743/1 na základě zaslané Žádosti manželů Navrátilových, Hliníky 516,
Velké Opatovice , / cca 6 x 2 m /, prodej této části pozemku může proběhnout až po lhůtě ,kdy bude
nabídka uveřejněna vyvěšením na úřední desce obce .
7. Zapojit Obecní knihovnu do projekt u spolupráce Místní akční skupiny s názvem ,,Nezapomeňte
/se/ vrátit,, obsahem projektu je zvýšit úroveň aktivit a služeb knihoven a povýšit je na malá obecní
centra dění v obci. Jednalo by se o pořízení nábytku, deskových her , výsledné finanční náklady pro
obec 7 800,- Kč.
8.Uzavření nové - následné smlouvy s fi EKO KOM, a.s. Praha , předmětem je bezplatné využívání
sběrných nádob / 1x zvon na sklo + 1 x plast /

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Poskytnutí finanční podpory na provoz soc. služeb poskytovaných Oblastní charitou v Moravské
Třebové .
2. Předloženou Smlouvu o poskytování služeb v oblasti přenosu dat / internet/ od firmy COMA
s.r.o., Masarykova 8 ,Polička

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Seznámení p. starostkou s probíhajícím jednáním s firmou Agentura bezpečná práce Olomouc,
která bude zajišťovat agendu v oblasti BOZP pro zaměstnance naší obce, ZO bere informaci na
vědomí a souhlasí , aby starostka pokračovala v zajišťování této spolupráce.
18.6. v 15,30 hod. proběhne školení bezpečnosti práce pro pracovníky obsluhující obecní techniku.
Ve Vrážném 3.5.2013

Ve Vrážném 12.6.2013

Petr Grohmann
……………………………………………………..
místostarosta obce

Jana Němcová
………………………………………………
starostka obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.6.2013,v 19.00 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP obce Vrážné
4.Různé
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Goš Libor

Ad3)
Starostkou obce byly předloženy Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce,
pořizovatelem Ing. Soňou Elfmarkovou, MěÚ Moravská Třebová. Pokyny byly schváleny.

Ad4)
- Na schůzi ZO dne 6.6.2013 byl kooptován pan Karel Švec za člena ZO. Na dnešním zasedání
ZO přijal funkci předsedy finančního výboru.
- Starostka přítomným oznámila, že jednala s p. Františkem Pravcem, Suchá Lhota –
projektantem, ohledně vypracování projektu na inženýrské sítě k předpokládané výstavbě 3
rodinných domů .
ZO souhlasí se zadáním projektu.
-Starostka přítomné seznámila s probíhajícími přípravnými pracemi na pouť

Schůze ukončena v 19.30 hod.
Přítomno 6 členů ZO
Omluven 1 člen ZO

Ve Vrážném 26.6.2013

Usnesení č. 6/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.6.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zvolení zapisovatele - p. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Goš Libor
2. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce, pořizovatelem Ing. Soňou
Elfmarkovou, MěÚ Moravská Třebová.
3. Františka Pravce, Suchá Lhota – projektantka vypracování projektu na inženýrské sítě

k předpokládané výstavbě 3 rodinných domů .
4. Předsedu finančního výboru pana Karla Švece.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Seznámení starostkou s přípravnými pracemi na pouť , 5.7.2013

Starostka obce ……………………………………………

Místostarosta obce …………………………………..

Ve Vrážném dne 26.6.2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 8.8.2013,v 19.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Došlá pošta
4.Různé

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová

Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Němec Oldřich

Ad 3)
1. Informace od firmy EKO-KOM o množství odpadu, který naše obec vytřídila a
Osvědčení o úspoře emisí v roce 2012
2. Byla doručena 31.7.2013 opakovaná stížnost na neuspokojivý stav pozemku patřící
k č.p. 28 Vrážné, starostka zajistí zaslání dopisu majitelce , kde upozorní na její
povinnost se o pozemek starat a to podle Občanského zákoníku § 127 a podle Zákona
č. 326/2004 Sb o rostlinolékařské péči.
3. Nabídka od firmy ČEZ nižší ceny silové elektřiny a to o 10 % až do konce roku 2015.
Pokud bude garantována nabízená cena 1 549,80 Kč za 1 MWh oproti současné
1 722,- Kč bude žádost o změnu podepsána – zjistí a zajistí starostka obce.

Ad 4)
1. Schválení rozpočtového opatření ze dne 27.6.2013
2. Schválené zadání dne 26.6.2013 a vypracování projektu na inženýrské sítě p.
Františkem Pravcem, Suchá Lhota prozatím pozastaveno , důvodem je nerealizace
stavby rodinného domu manželů Němcových Chornice.
Pro případné další zájemce , možnost stavby rodinných domů ve Vrážném , bude
nabídka vyvěšena na úřední desce webových stránek naší obce.
3. Pan Švec Karel oznámil, že nebude vykonávat funkci předsedy finančního výboru,
zvolen byl pan Zbořil Pavel a p. Švec bude vykonávat funkci pracovníka pro životní
prostředí.
4. Starostka přítomné seznámila se stavem finančních prostředků ve výši 269 773,- Kč
na BÚ obce.

5. Pan Petr Grohmann oznámil , že končí s funkcí místostarosty a pokladníka , bylo mu
dáno na vědomí , že žádost musí být podána písemně , dále mu ZO uložilo , že k
31.8.2013 musí být pokladna připravena k předání novému pokladníkovi.

Schůze ukončena ve 20.30 hod
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 12.8.2013

Usnesení č. 7/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 8.8.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel, Němec Oldřich

2. Rozpočtové opatření ze dne 27.6.2013
3. Jmenování do funkce předsedy finančního výboru p. Pavla Zbořila
4. Jmenování do funkce pracovníka pro životní prostředí p. Švece Karla

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci od firmy EKO – KOM o množství odpadu, který obec vytřídila za rok 2012

2. Opakovanou stížnost na neuspokojivý stav pozemku patřící k č.p. 28 Vrážné,
starostka zajistí zaslání dopisu majitelce , kde upozorní na její povinnost se o
pozemek starat a to podle Občanského zákoníku § 127 a podle Zákona č. 326/2004
Sb o rostlinolékařské péči.
3. Nabídku od firmy ČEZ na nižší ceny silové elektřiny a to o 10 % až do konce roku 2015.
Pokud bude garantována nabízená cena 1 549,80 Kč za 1 MWh oproti současné
1 722,- Kč bude žádost o změnu podepsána – zjistí a zajistí starostka obce.
4. Pozastavení Schváleného zadání dne 26.6.2013 a vypracování projektu na inženýrské
sítě p. Františkem Pravcem, Suchá Lhota , důvodem je nerealizace stavby rodinného
domu manželů Němcových Chornice.
5. Vyvěšení na úřední desku webových stránek obce pro případné další zájemce ,
možnost stavby rodinných domů ve Vrážném .
6. Seznámení starostkou obce se stavem finančních prostředků ve výši 269 773,- Kč na
BÚ obce.
7. Oznámení p. Petra Grohmanna , že končí s funkcí místostarosty a pokladníka , bylo
mu dáno na vědomí , že žádost musí být podána písemně , dále mu ZO uložilo , že k
31.8.2013 musí být pokladna připravena k předání novému pokladníkovi.

Starostka obce ………………………………

Ve Vrážném dne 12.8.2013

Místostostarosta obce ………………………..

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.9.2013,v 19.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.Schválení Změny č. 1 územního plánu obce
5. Došlá pošta
6.Různé

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová

Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Grohmann Petr

Ad 3)
- Na schůzi ZO dne 8.8.2013 byla projednána stížnost na neuspokojivý stav pozemku
patřící k č.p. 28 Vrážné,starostka obce zaslala10.8.2013 majitelce dopis s termínem
odstranění přerostlé trávy, plevelů do 20.8. 2013.
Do dnešního dne k nápravě nedošlo, proto bude majitelka znovu vyzvána dopisem ,
kde podle § 78 ods. 2 písm a) zákona 326/2004 Sb lze uložit pokutu do výše
30 000,- Kč
- Starostka obce prověřila nabídku od firmy ČEZ na nižší ceny silové elektřiny a to
o 10 % až do konce roku 2015.
V současné době, kdy dojde ke snížení cen energie až o 15 % není podepsání smlouvy
aktuální.
Ad 4)
- Starostka předložila ZO návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu obce.
ZO konstatuje, že návrh Změny č. 1 ÚPO Vrážné není v rozporu s politikou územního
rozvoje a s tímto návrhem souhlasí – 7 členů ZO.
Ad 5)
- SITA CZ a.s. Boskovice nabízí podzimní svoz nebezpečných a velkoobjemových
odpadů – ZO rozhodlo, že bude svoz těchto odpadů uskutečněn až v jarních měsících
roku 2014.
- Dopis od Hany a Lubomíra Němcových, Krátká 246, Chornice – odstoupení od záměru
výstavby rodinného domku ve Vrážném.
- Žádost od fi. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Děčín o vyvěšení Upozornění k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ/ celý letáček je vyvěšen
společně se zápisem/

-

Pozvání na oslavu hodů do obce Hartinkov, ZO odsouhlasilo příspěvek do tomboly
v částce 300,- až 500,- Kč

Ad 6)
- Schválení rozpočtového opatření č. 3 ze dne 23.8.2013
- Starostka přítomné seznámila s nadcházejícími úkoly, které souvisejí s přípravou
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. Října 2013,
jako zapisovatel se přihlásil Němec Jan, Vrážné 39.
- Pan Grohmann Petr prodlužuje ukončení funkce místostarosty a pokladníka
k 31.10.2013
- Starostka podala zprávu o kontrole, kterou provedli zástupci SZIF Hradec Králové ,
jednalo se o proplacení Žádosti o dotace / nábytek, stany, výčepní zařízení a oprava
OÚ/ , která proběhla 19.9.2013 a závěr byl BEZ ZÁVAD. Celková dotace, kterou
bychom měli obdržet do dvou měsíců bude činit 307 548,- Kč
- Byla předložena faktura od firmy ELDEK , s.r.o. Cetkovice za práce, které byly
provedeny nad rámec prací vyúčtovaných v dotaci a to ve výši 305 458,68 Kč.
ZO s vyúčtovanými pracemi a vystavenou fakturou souhlasí .
- Bude zaslána na Lesy ČR Šumperk p. starostkou žádost o vyčištění potoka od mostu
u Popelkových až po středisko ŽV Chornická z.o.s., a.s.

Schůze ukončena ve 20.30 hod
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 1.10.2013

Usnesení č. 8/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.9.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Grohmann Petr
2. Starostkou předložený návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu obce.
ZO konstatuje, že návrh Změny č. 1 ÚPO Vrážné není v rozporu s politikou územního
rozvoje a s tímto návrhem schvaluje 7 členů ZO.
3. Příspěvek do tomboly pro obec Hartinkov na oslavu svatováclavských hodů v hodnotě
300,- Kč
4. Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 23.8.2013
5. Prodloužení ukončení funkce místostarosty p. Grohmanna Petra do konce října 2013
6. Předloženou fakturu od firmy ELDEK , s.r.o. Cetkovice za práce, které byly provedeny
nad rámec prací vyúčtovaných v dotaci a to ve výši 305 458,68 Kč, s fakturou
souhlasí.
7. Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů fi. SITA CZ a.s. Boskovice na jarní
měsíce r. 2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Opakované projednání stížnosti na neuspokojený stav pozemku patřící k č.p. 28
Vrážné,starostka obce zaslala10.8.2013 majitelce dopis s termínem odstranění
přerostlé trávy, plevelů do 20.8. 2013.
Do dnešního dne k nápravě nedošlo, proto bude majitelka znovu vyzvána dopisem ,
kde podle § 78 ods. 2 písm a) zákona 326/2004 Sb lze uložit pokutu do výše
30 000,- Kč
2. Starostkou prověřenou nabídku od firmy ČEZ na nižší ceny silové elektřiny a to
o 10 % až do konce roku 2015.
V současné době, kdy dojde ke snížení cen energie až o 15 % není podepsání
smlouvy aktuální.
3. Dopis Hany a Lubomíra Němcových, Krátká 246, Chornice o odstoupení od záměru
výstavby rodinného domku ve Vrážném.
4. Žádost od fi. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Děčín o vyvěšení Upozornění k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ.
5. Starostka přítomné seznámila s nadcházejícími úkoly, které souvisejí s přípravou
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. Října 2013,
jako zapisovatel se přihlásil Němec Jan, Vrážné 39.
6. Informaci od starostky, která podala zprávu o kontrole, kterou provedli zástupci
SZIF Hradec Králové , jednalo se o proplacení Žádosti o dotace / nábytek, stany,

výčepní zařízení a oprava OÚ/ , která proběhla 19.9.2013 a závěr byl BEZ ZÁVAD.
Celková dotace, kterou bychom měli obdržet do dvou měsíců bude činit 307 548,- Kč
7. Zaslání na Lesy ČR Šumperk p. starostkou žádost o vyčištění potoka od mostu
u Popelkových až po středisko ŽV Chornická z.o.s., a.s.

Starostka obce ………………………………

Ve Vrážném dne 1.10.2013

Místostostarosta obce ………………………..

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 21.11.2013,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Došlá pošta
4.Různé

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová

Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Němec Oldřich
Ad 3)
- Firma GEOFACTOR Ing. Holeček , Ostrava zaslala návrh zpracovaného Pasportu
místních komunikací obce Vrážné s kterým ZO souhlasí
- Žádost p. Vlasákové Marie, Rašelinova 7, Brno o odkoupení části pozemku p.
č.118/2 ve Vrážném – vjezd k nemovitosti č.p.4.
ZO tuto žádost projednalo a s možným prodejem souhlasí.
Po uveřejnění /15 dnů/ na úřední desce se o prodeji bude znovu jednat.
- Nabídka výrobků pro domácnost fi. EKOGEN spol. s.r.o. Prostějov , starostka zajistí
obeznámení občanů v letáčcích.
Ad 4)
-

-

-

1.Starostka přítomné seznámila :
s návrhem Rozpočtu SO Teplice pro rok 2014, kde příjmy i výdaje jsou vyrovnány ve
výši 1 250 000,- Kč
s návrhem kalkulace a ceny vodného na rok 2014, kde výsledná cena vodného pro
příští rok by měla být zachována ve výši 30,- Kč
s výší ceny za svoz a odstranění domovního odpadu firmou Sita CZ a.s. Boskovice pro
rok 2014 i tento poplatek se pro příští rok nezmění a zůstává 450,- Kč na osobu
s trvalým bydlištěm v obci nebo na stavbu určenou k individuální rekreaci.
členy ZO o obdržení dotace ze SZIF ve výši 307 547,- Kč , finanční prostředky jsme
obdrželi na účet 25. října , jedná se o dotaci /nábytek, stany,výčepní zařízení a
oprava OÚ/
s termínem sestavení rozpočtu pro rok 2014 28. listopadu, zúčastní se starostka,
místostarosta, účetní obce a předseda finančního výboru

-

s výší finančních prostředků na účtech k 31.10.2013
ČS
55 360,85 Kč
ČNB 353 471,52 Kč

2. ZO schválilo mikulášské balíčky pro vráženské děti do 15 let

Schůze ukončena ve 20.00 hod
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 27.11.2013

Usnesení č. 9/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 21.11.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Němec Oldřich
2. Zpracovaný návrh Pasportu místních komunikací obce Vrážné firmou GEOFACTOR
Ing. Holeček , Ostrava .
3. Možný prodej části pozemku p.č. 118/2 ve Vrážném na základě žádosti p. Vlasákové
Marie, Rašelinova 7, Brno
Po uveřejnění /15 dnů/ na úřední desce se o prodeji bude znovu jednat.
4. Návrh Rozpočtu SO Teplice pro rok 2014, kde příjmy i výdaje jsou vyrovnány ve výši
1 250 000,- Kč
3. Mikulášské balíčky pro vráženské děti do 15 let

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Návrh kalkulace a ceny vodného na rok 2014, kde výsledná cena vodného pro příští
rok by měla být zachována ve výši 30,- Kč
2. Výši ceny za svoz a odstranění domovního odpadu firmou Sita CZ a.s. Boskovice pro
rok 2014 i tento poplatek se pro příští rok nezmění a zůstává 450,- Kč na osobu
s trvalým bydlištěm v obci nebo na stavbu určenou k individuální rekreaci.
3. Informaci starostky o obdržení dotace ze SZIF ve výši 307 547,- Kč , finanční
prostředky jsme obdrželi na účet 25. října , jedná se o dotaci /nábytek, stany,výčepní
zařízení a oprava OÚ/
4. Termín sestavení rozpočtu pro rok 2014 , 28. listopadu, zúčastní se starostka,
místostarosta, účetní obce a předseda finančního výboru
5. Informaci starostky - výši finančních prostředků na účtech k 31.10.2013
ČS
55 360,85 Kč
ČNB 353 471,52 Kč

Starostka obce ………………………………

Ve Vrážném dne 27.11.2013

Místostostarosta obce ………………………..

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 17.12.2013,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Došlá pošta
4. Projednání rozpočtu na rok 2014
5.Různé

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová

Ad 2)
Zvolení zapisovatele – p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Švec Karel
Ad 3)
Byl projednán odkup části pozemku p.č. 118/2, žádost podala p. Vlasáková Marie,
Rašelinová 7, Brno a Ing. Alois Procházka, Vrážné 5.
Bylo odsouhlaseno neprodat tuto část pozemku ani jednomu žadateli , pozemek zůstane
majetkem obce a při potřebě využití hlavně majitelem nemovitosti č.p.5 musí být brán zřetel,
že tento pozemek je využíván i jinými občany, hlavně jako příchozí cesta k nemovitosti č.p. 4.
Ad 4)
Starostka obce předložila a seznámila přítomné s navrženým rozpočtem obce pro rok 2014,
příjmy i výdaje ve výši 982,6 tis. Kč – rozpočet byl schválen.

Ad 5)
a)Schválení podepsání dohody o provedení práce na rok 2014 s panem Němcem Janem ,
Vrážné 39 na údržbu cest v zimním období.
b)Projednání Pasportu místních komunikací, vypracování již bylo schváleno 29. 1. 2013 ,
zpracovaný projekt byl schválen 21.11.2013 v současné době je potřeba pojmenovat místní
komunikace podle rozdělení , názvy jsou sepsány a budou zaslány ke zpracování
fi. GEOFAKTOR.
c)Starostka přítomné seznámila :
1) s výší poplatků pro rok 2014
cena vodného
a poplatek za svoz KO

30,- Kč/m3
450,- Kč

2)s hospodařením obce k 30.11.2013
Stav na běžných účtech 440 307,77 Kč
Příjmy celkem
2 046 063,76 Kč
Výdaje celkem
1 973 433,08 Kč
3)s provedením inventur majetku obce k 31.12.2013
d)Starostka shrnula činnost ZO za rok 2013 a také poukázala na nespokojenost s letošními
pracemi při sečení zeleně a špatnou práci místostarosty obce-hlavně co se týká funkce
pokladníka.
Dále podotkla, že zůstává volná místnost po ukončení místní prodejny a navrhuje využití pro
potřeby místní knihovny, stávající prostor je dost malý a místo dosavadní knihovny zřídit
příruční archiv pro potřeby OÚ.

Schůze ukončena ve 19.30 hod
Přítomno 6 členů ZO + 8 občanů
omluven 1 člen ZO

Ve Vrážném 27.12.2013

Usnesení č. 10/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 17.12.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Švec Karel
2. Neprodat část pozemku p.č. 118/2 ani jednomu žadateli žádost podala p. Vlasáková
Marie, Rašelinová 7, Brno a Ing. Alois Procházka, Vrážné 5.
Pozemek zůstane majetkem obce a při potřebě využití hlavně majitelem nemovitosti
č.p.5 musí být brán zřetel, že tento pozemek je využíván i jinými občany, hlavně jako
příchozí cesta k nemovitosti č.p. 4.
3. Rozpočet obce pro rok 2014, příjmy i výdaje ve výši 982,6 tis. Kč .
4. Podepsání dohody o provedení práce na rok 2014 s panem Němcem Janem ,
Vrážné 39 na údržbu cest v zimním období.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Projednání Pasportu místních komunikací, vypracování již bylo schváleno 29. 1. 2013 ,
zpracovaný projekt byl schválen 21.11.2013 v současné době je potřeba pojmenovat
místní komunikace podle rozdělení , názvy jsou sepsány a budou zaslány ke
zpracování fi. GEOFAKTOR.
2. Výši poplatků pro rok 2014
cena vodného
a poplatek za svoz KO

30,- Kč/m3
450,- Kč

3. Seznámení s výsledkem hospodaření obce k 30.11.2013
Stav na běžných účtech 440 307,77 Kč
Příjmy celkem
2 046 063,76 Kč
Výdaje celkem
1 973 433,08 Kč
4. Informaci k provedení inventur majetku obce k 31.12.2013
5. Shrnutí činnosti ZO za rok 2013 a také poukázání na nespokojenost s letošními
pracemi při sečení zeleně a špatnou práci místostarosty obce-hlavně co se týká
funkce pokladníka.

6. Návrh využití volné místnosti po ukončení místní prodejny pro potřeby místní
knihovny, stávající prostor je dost malý a místo dosavadní knihovny zřídit příruční
archiv pro potřeby OÚ.

Starostka obce ………………………………

Ve Vrážném dne 27.12.2013

Místostostarosta obce ………………………..

