Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.3.2014,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. Grohmann Petr
ověřovatelů – p. Goš Libor, Švec Karel
Ad 3)
-Žádost od Městské knihovny ve Svitavách o příspěvek na nákup výměnného fondu
regionálních knihoven pro rok 2014, ZO odsouhlasilo, tak jako již v loňském roce částku ve
výši 1000,- Kč
-Firma SITA CZ a.s. Boskovice oznamuje, že na základě našeho požadavku a objednávky
proběhne sběr nebezpečného odpadu v naší obci 7.5.2014, místo sběru bude před
budovou OÚ.
-Žádost Oblastní charity Moravská Třebová o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb
v Moravské Třebové ve výši 5 000,- Kč.
Částka je požadována na základě předchozích jednání Charity s radním Pardubického kraje
panem Šotolou,který vyzval všechny poskytovatele soc. služeb, aby požádali obce o min. 20%
kofinancování každé sociální služby.
ZO bere na vědomí.
-žádost Českého svazu včelařů Vranová Lhota o pronájem společenské místnosti na OÚ , dne
16. Března za účelem pořádání přednášky.
Ad 4)
-Starostka přítomné seznámila ,
že 22. dubna 2014 proběhne přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2013 Krajským
úřadem Pardubického kraje
a se stavem finanční hotovosti na běžných účtech k dni 28.2.2014
u ČS
222 261,95 Kč
u ČNB 360 353,13 Kč
-Starostka navrhla ZO vyčištění ,,Pišlí,, toto již bylo projednáváno i v loňském roce, ale
protože bylo uvažováno o výstavbě rodinného domu na části tohoto pozemku nebyly práce
započaty.
Po projednání starostkou s panem Navrátilem Karlem, Vrážné , který by měl zájem o práci na
OÚ a po jeho souhlasu bude ustanoven jako zodpovědný za výkon této práce.
Vyčištění bylo odsouhlaseno a souhlasí s panem Navrátilem .

-Pan Goš Libor , byl upozorněn na nevyhovující stav houpačky umístěné na dětském hřišti,
má za úkol ji dát do stavu k provozu nebo odstranit.
Goš Libor souhlasí.
-Starostka přítomným připomněla , že se 15. 3. uskuteční dětský karneval a bylo domluveno,
že ve čtvrtek 13.3. v 17.oo hod. proběhnou přípravné práce na zabezpečení chodu této akce.
Starostka s ohledem na blížící se jarní období a s tím související započatá starost o veřejnou
zeleň přítomné vybídla , aby si do příští schůze připravili návrhy a podměty k zajištění těchto
prací.
Na základě tohoto měl předseda finančního výboru připomínku, že při jejich kontrole
účetnictví obce za rok 2013 se jim zdála vyšší vynaložená finanční částka za nákup PHM a
vyplacené odměny .
Při příští jejich kontrole se zaměří na tyto vykázané položky.

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

Ve Vrážném 22.3.2014

Usnesení č. 1/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.3.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

-

Příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Městskou knihovnu ve Svitavách, na nákup
výměnného fondu regionálních knihoven pro rok 2014
Pronájem Českého svazu včelařů Vranová Lhota společenské místnosti na OÚ ,
dne 16. března za účelem pořádání přednášky.
Vyčištění ,,Pišlí,, , po projednání s panem Navrátilem Karlem , který by měl zájem
o práci na OÚ a po jeho souhlasu bude ustanoven jako zodpovědný za výkon této
práce.
Opravu houpačky panem Gošem Liborem

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

-

-

Oznámení firmy SITA CZ a.s. Boskovice , že na základě našeho požadavku a
objednávky proběhne sběr nebezpečného odpadu v naší obci 7.5.2014, místo
sběru bude před budovou OÚ.
Žádost Oblastní charity Moravská Třebová o finanční příspěvek na provoz
sociálních služeb v Moravské Třebové ve výši 5 000,- Kč.
Přezkum hospodaření naší obce za rok 2013 , který proběhne 22. dubna 2014
Krajským úřadem Pardubického kraje
Stav finanční hotovosti na běžných účtech k dni 28.2.2014
u ČS
222 261,95 Kč
u ČNB 360 353,13 Kč
že 15. 3. 2014 se uskuteční dětský karneval a ve čtvrtek 13.3. v 17.oo hod.
proběhnou přípravné práce na zabezpečení chodu této akce.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Petr Grohmann …………………………………

Ve Vrážném 22.3.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.4.2014,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, Zbořil Pavel

Ad 3)
a)Žádost od Regionu MTaJ o příspěvek na rok 2014, který činí 25,- Kč na občana, celková výše
pro naši obec 1 750,- Kč – ODSOUHLASENO
b)Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO KOM , a.s. Na Pankráci 1685, Praha na základě platnosti NOZ.
Smlouva je prodloužena do 31.12. 2020.
ZO s tímto návrhem smlouvy souhlasí.
c)Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku pro rok
2014 . Dotace je na opravu požární stříkačky a poskytuje se 70 % skutečných celkových
nákladů, maximálně však 15 000,- Kč.
d)Pro účely čerpání dotací v období 2014 – 2020 přes MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
o.p.s je potřeba schválit, že území naší obce je zařazeno do území působnosti této MASKY.

Ad4)
a)Starostka znovu předložila návrh změny využití místnosti bývalé prodejny na obecní
knihovnu, členové ZO s touto změnou souhlasí.
Na vymalování místnosti bude požádán p. Dvořák z Městečka Trnávky .
b)Skládku starého železa za obecním úřadem uklidí a odvezou členové SDH.
Finanční hotovost si ponechají pro financování své činnosti.
c)Bylo projednáno využití, nevyužití hasičského auta AVIA – byl odsouhlasen prodej, zajistí
p. Němec Oldřich.

d)Starostka přítomné seznámila se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Vrážné, které proběhlo 22.4.2014 Krajským úřadem Pardubického kraje.
e) Pan Němec Oldřich navrhl projednat , zaměstnat pracovníka z úřadu práce pro potřeby
obce.
Členové ZO neodsouhlasili pracovníka pro veřejně prospěšné práce / VPP/ zaměstnat.

Schůze ukončena ve 20.oo hod.
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 30.4.2014

Usnesení č. 2/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.4.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)Příspěvek na rok 2014 pro Region MTaJ , který činí 25,- Kč na občana, celková výše pro naši
obec 1 750,- Kč .
b)Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO KOM,a.s. , Na Pankráci 1685, Praha na základě platnosti NOZ.
Smlouva je prodloužena do 31.12. 2020.
c)Změnu využití místnosti bývalé prodejny na obecní knihovnu.
Na vymalování místnosti bude požádán p. Dvořák z Městečka Trnávky .
d)Úklid skládky starého železa za obecním úřadem členy SDH Vrážné.
Finanční hotovost si ponechají pro financování své činnosti.
e)Prodej hasičského auta AVIA zajistí p. Němec Oldřich.
f) Nezaměstnat pracovníka z úřadu práce pro VPP.
g)Zařazení svého území do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na
období 2014 - 2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku pro rok
2014 . Dotace je na opravu požární stříkačky a poskytuje se 70 % skutečných celkových
nákladů, maximálně však 15 000,- Kč.
b) Seznámení starostky s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Vrážné, které proběhlo
22.4.2014 Krajským úřadem Pardubického kraje.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Petr Grohmann …………………………………

Ve Vrážném 30.4.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 21.5.2014,v 18.30 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Schválení účetní závěrky, přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
4.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)
Starostka přítomné seznámila s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Pardubickým
krajem, které proběhlo 22.4.2014.
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( § 10 ods.3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb. Viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce / zveřejněno na
úřední desce obce/
a na základě tohoto zjištění byly nebo budou jednotlivé nedostatky odstraněny následujícím
způsobem:
1. Na základě právního předpisu Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů , § 119 bude vyvíjena v roce 2014 činnost kontrolního
výboru , zajistí předseda kontrolního výboru + starostka obce.
2. Na základě právního předpisu Vyhlášky č. 449/2009 Sb., Přílohy č. 4 odst.4 budou
rozpočtová opatření pořízená do výkazu FIN v roce 2014 schvalována ZO,
zajistí starostka obce.
3. Na základě právního předpisu Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů § 84 odst. 2 písm. b)
Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena ZO dne 21.5.2014.
Zastupitelstvo obce bylo dále seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2013.

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to s výhradou a přijímá nápravná
opatření k odstranění vad a nedostatků a souhlasí s účetní závěrkou za rok 2013 sestavenou
k rozvahovému dni k 31.12.2013.

Ad 4)
a)Starostka přítomné seznámila :
- s vyřízením koncese / hostinská činnost/ ohledně prodeje alkoholu , která je dle zákona
potřebná od letošního roku při pořádaných akcích
- s účastí p. Gošové Marie a p. Jirglové Radky na schůzkách v městské knihovně v Jevíčku,
které v letošním roce proběhnou celkem v 6 termínech, tyto schůzky se týkají projektu
,,Nezapomeňte se vrátit,, do kterého jsme se v loňském roce zapojili.
Z tohoto projektu bude nakoupen nábytek a různé hry pro děti ke zvýšení návštěvnosti a
větší využití místní knihovny.
Finanční příspěvek naší obce činí 8 700,- Kč
b) 10. Října 2013 byl zaslán dopis na Lesy ČR v Šumperku – správa toků ohledně vyčištění
potoka v obci, dosud nebylo reagováno – pracovník, kterému byla žádost adresována odešel
do důchodu. Po tel. hovoru p. Němce J. se zástupci této firmy bude odeslána nová žádost –
zajistí starostka
c) Na základě vybírání poplatků za komunální odpad, od občanů a chalupářů ,bylo
diskutováno, že od příštího roku / od 1.1. 2015/ , úpravou vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů bude přihlédnuto na občany kteří se po celý rok nezdržují v obci.
d)Starostkou obce bylo poukázáno na neplnění svých povinností p. Grohmanna Petra,
místostarosty obce, hlavně jeho funkce pokladníka, bude řešeno až za účasti p. Grohmanna,
který se z dnešního zasedání omluvil .
e) Pan Němec Jan navrhl vyčištění potoka v revitalizaci rybníka, ZO souhlasí, starostka
domluví provedení práce s některým dodavatelem z okolí.

Schůze ukončena ve 20.oo hod.
Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven

Ve Vrážném 28.5.2014

Usnesení č. 3/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 21.5.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)Celoroční hospodaření a to bez výhrad , přijímá nápravná opatření k odstranění vad a
nedostatků a závěrečný účet obce za rok 2013.
2) Účetní závěrku za rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2013.
3)Vyčištění potoka v revitalizaci rybníka, starostka domluví provedení práce s některým
dodavatelem z okolí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)Informaci o vyřízení koncese / hostinská činnost/ ohledně prodeje alkoholu , která je dle
zákona potřebná od letošního roku při pořádání akcí.
2)Informaci o účasti p. Gošové Marie a p. Jirglové Radky na schůzkách v městské knihovně
v Jevíčku, které v letošním roce proběhnou celkem v 6 termínech, tyto schůzky se týkají
projektu ,,Nezapomeňte se vrátit,, do kterého jsme se v loňském roce zapojili.
Z tohoto projektu bude nakoupen nábytek a různé hry pro děti ke zvýšení návštěvnosti a
větší využití místní knihovny.
Finanční příspěvek naší obce činí 8 700,- Kč.
3)Informaci ohledně vyčištění potoka v obci. Bude zaslána nová žádost na Lesy ČR , Správa
toků – oblast povodí Moravy, Šumperk – zajistí starostka.
4) Úpravu vyhlášky / vydání nové/ na rok 2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,kde
bude přihlédnuto na občany kteří se po celý rok nezdržují v obci.
5)Neplnění povinností p. Grohmanna Petra, místostarosty obce, hlavně jeho funkce
pokladníka, bude řešeno až za účasti p. Grohmanna, který byl z dnešního zasedání omluven.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Petr Grohmann …………………………………

Ve Vrážném 28.5.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 18.7.2014,v 19.00 hod.

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

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Zbořil Pavel , Švec Karel
Ad 3)
a)Pan Bartošík Pavel, Vrážné 44 odebírá vodu pro svoji potřebu z vodovodní přípojky
u obecního altánu, starostkou byl upozorněn na zaplacení poplatku za vodné.
ZO odsouhlasilo, že uhradí 100,- Kč a odebírání vody bude s okamžitou platností ukončeno.
b) Odsouhlasení Rozpočtových opatření č. 1 ze dne29.5.2014 a č. 2 ze dne 26.6.2014.
c)Doručeno vyrozumění od Státního pozemkového úřadu ve Svitavách. o zahájení řízení
komplexních pozemkových úprav v KÚ Vrážné – v současné době probíhají přípravné práce.
d)ČEZ Distribuce a.s. Děčín oznamuje, že v následujících týdnech bude provádět obnovu
ochranného pásma pod elektrickým vedením ČEZ.
Obce se týká p.č. 767 , bylo odsouhlaseno, že zásah provede ČEZ včetně vyčištění.
e)Starostka obce poukázala na nečinnost kontrolního výboru během letošních 7 měsíců,
Němec Jan, předseda kontr. výboru bere připomínku na vědomí.
f)Starostka přítomné upozornila s blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí
/ 10. a 11. října 2014/ , konkrétně s termínem 5. srpna , kdy je možnost podání kandidátních
listin registračnímu úřadu do 16 hod.
Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro tyto volby je přílohou zápisu.
g)Pan Petr Grohmann chce ukončit práci v ZO, členové zastupitelstva obce upozornili, že
toto ukončení bude možné až po písemném podání ukončení a předání pokladny.

h)Na základě špatného stavu potoka / nános bahna a porost trávy/ bylo svoláno 16. června
2014 místní šetření povodňové komise. Z jednání za přítomnosti zástupců Městského úřadu
Moravská Třebová a Lesů ČR, správa toků Šumperk vyplynulo , že vyčištění proběhne
v období letošního podzimu nebo jaro 2015 a to částečně bude hrazeno správou Lesů ČR.
O tomto výsledku věděl i pan Němec Jan, schůzky se zúčastnil i přes to bez projednání na ZO
objednal toto vyčištění a bylo i provedeno. Celou provedenou službu uhradí OÚ Vrážné.
Členové zastupitelstva obce vyslovují nespokojenost pro jednání p. Němce Jana jako člena
zastupitelstva obce.
ch)Starostka dala na vědomí přítomným, že po dohodě se starostkou obce Bezděčí proběhne
tradiční sraz naVrážensko-bezděcké hranici 15.8.2014.
i)Starostka přítomné seznámila se stavem finančních prostředků v bankách k 30.6.
u ČS
94 806,67 Kč
u ČNB
612 230,26 Kč

Schůze ukončena ve 20.30 hod.
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 23.7.2014

Usnesení č. 4/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 18.7.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.zapisovatelem - p. Němec Jan
ověřovatele – p. Zbořil Pavel , Švec Karel
2.Rozpočtová opatření č. 1 ze dne 29.5. 2014 a 2 ze dne 26.6.2014.
3. Úhradu částky 100,- Kč panem Pavlem Bartošíkem, Vrážné 44 za odebranou vodu z
přípojky u obecního altánu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Vyrozumění od Státního pozemkového úřadu ve Svitavách. o zahájení řízení komplexních
pozemkových úprav v KÚ Vrážné – v současné době probíhají přípravné práce.
2. Oznámení od ČEZ Distribuce a.s. Děčín , že v následujících týdnech bude provádět obnovu
ochranného pásma pod elektrickým vedením ČEZ.
3.Informaci od starostky, kdy upozornila přítomné s blížícím se termínem voleb do
zastupitelstev obcí / 10. a 11. října 2014/ , konkrétně s termínem 5. srpna ,do kdy je možné
podání kandidátních listin registračnímu úřadu do 16 hod.
Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro tyto volby je přílohou zápisu.
4.Ukončení členství v Zastupitelstvu obce panem Petrem Grohmannem, členové ZO
upozornili, že ukončení bude možné až po písemném podání a předání pokladny.
5. Informaci starostky o svolání místního šetření povodňové komise dne 16. června 2014 .
Z jednání za přítomnosti zástupců Městského úřadu Moravská Třebová a Lesů ČR, správa
toků Šumperk vyplynulo , že vyčištění proběhne v období letošního podzimu nebo jaro 2015
a to částečně bude hrazeno správou Lesů ČR.
O tomto výsledku věděl i pan Němec Jan, schůzky se zúčastnil i přes to bez projednání na ZO
objednal toto vyčištění a bylo i provedeno. Celou provedenou službu uhradí OÚ Vrážné.
Členové zastupitelstva obce vyslovují nespokojenost pro jednání p. Němce Jana jako člena
zastupitelstva obce.

6. Informaci o uskutečnění tradičního setkání občanů Vrážného a Bezděčí , které proběhne
15.8.2014.
7.Stav finančních prostředků v bankách k 30.6.
u ČS
94 806,67 Kč
u ČNB
612 230,26 Kč

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Petr Grohmann …………………………………

Ve Vrážném 23.7.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 8.9.2014,v 19.00 hod.

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

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Goš Libor
ověřovatelů – p. Němec Jan, Švec Karel

Ad 3)
-

-

Ohledně stálého řešení problémů veřejného osvětlení v obci byl pozván p.
Schreiber Zdeněk, Chornice , který si přizval p. Pavla Němce z firmy LED svítidla a
světelné zdroje Boskovice k osvětlení nabídky nainstalování LED žárovek do
veřejného osvětlení pro naši obec.
Při cenová nabídce ve výši 67 620,- Kč byla vypočtena návratnost do 3,06 roku a
roční úspora 22 062,- Kč.
Nabídka byla všemi členy ZO schválena .
Pan Schreiber Z. byl požádán členy ZO o zjištění možností pro osvětlení kaple
v obci a vypracování cenové nabídky.
Schváleno Rozpočtové opatření č.3 z 24.7.2014 a č. 4 ze dne 28.8.2014
Starostka obce seznámila členy ZO s termínem veřejného zasedání – 23.9.2014
Posezení spojené s občerstvením jako poděkování pro ty co se podíleli při
zajišťování poutě byl dohodnut termín 26.9.2014
Předsedou kontrolního výboru byly předloženy zápisy za I a II. čtvrtletí roku 2014,
starostka upozornila, že v zápisech jsou některé body, které se nezakládají na
pravdě.

Ad 4)
-

Pan Němec Oldřich oznámil členům ZO, že od 1.7.2014 má uzavřenou Dohodu o
provedení práce s firmou VHOS a.s. Moravská Třebová k zajišťování kontroly vody
pro obecní vodovod a pozici odpočtář.

Členové ZO odsouhlasili, že odměnu ve výši 160,- v hrubém z rozpočtu obce do
konce volebního období p. Němcovi O. ponechat.

Schůze ukončena ve 20.30 hod.
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 13.9.2014

Usnesení č. 5/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 8.9.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.zapisovatelem - p. Goš Libor
ověřovatele – p. Němec Jan , Švec Karel
2.Cenovou nabídku na osazení veřejného osvětlení LED žárovkami
3.Schválení rozpočtového opatření č.3 z 24.7.2014 a č. 4 ze dne 28.8.2014
4. Ponechat odměnu ve výši 160,- v hrubém z rozpočtu obce do konce volebního období p.
Němcovi Oldřichovi.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Termín veřejného zasedání – 23.9.2014
2.Akci posezení spojené s občerstvením jako poděkování pro ty co se podíleli při zajišťování
poutě ,termín 26.9.2014
3.Předložené předsedou kontrolního výboru zápisy za I a II. čtvrtletí roku 2014 a upozornění
starostky , že v zápisech jsou některé body, které se nezakládají na pravdě.
4.Oznámení pana Němce Oldřicha, že od 1.7.2014 má uzavřenou Dohodu o provedení práce
s firmou VHOS a.s. Moravská Třebová k zajišťování kontroly vody pro obecní vodovod a
pozici odpočtář.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Petr Grohmann …………………………………

Ve Vrážném 13.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 23.9.2014,v 18.30 hod.

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

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Němec Oldřich, Zbořil Pavel
Ad3)

*Seznámení přítomných s objednávkou na osazení veřejného osvětlení LED žárovkami,
návratnost nákladů cca 3 roky.

*Shrnutí dotačních akcí volebního období 2010 – 2014, celkové náklady na pořízení nového
nebo opravu starého majetku obce ve výši 4,137 951,- Kč z toho dotace činily 2,865 640,- Kč
a z rozpočtu obce se zaplatilo 1, 272 311,- Kč.
V letošním roce jsme poskytli příspěvek ve výši 8.700,- Kč do projektu Nezapomeň se vrátit
z kterého byly pořízeny do obecní knihovny hry a drobný nábytek pro malé čtenáře.
Do konce října je nutno vyúčtovat dotaci ve výši 15 000,- Kč, kterou obdržel SDH na opravu
has. stříkačky.

*Starostka přítomné seznámila s náklady na udržování veřejné zeleně , kdy v roce 2012
náklady činily 3 777,- Kč v roce 2013 19 871,- Kč a v letošním roce k 31.8. 30 748,- Kč a také
poukázala na to, že vynaložení financí někdy neodpovídalo odvedené práci/ přerostlá tráva
hlavně na plochách návsi/

*Starostka přítomné seznámila se stavem finančních prostředků na účtech
U ČNB k 22.9. 476 483,37 Kč
U ČS k 31.8. 386 572,81 Kč
---------------------863.056,18 Kč

* Starostka navrhla vyplacení peněžitých darů

za zajištění kulturních akcí v obci

v následující výši :
-p.Zechové – účetní obce 5.000,- až 7.000,- Kč
-členům finančního a kontrolního výboru 500,- Kč

Členové ZO odsouhlasily, v počtu 5 hlasů, 1 se zdržel , peněžité dary ve výši:
6 000,- Kč účetní obce p. Zechová Zdeňka
500,- Kč členové finančního výboru – Ing. Jana Hegerová a p. Jirgl Patrick
500,-Kč členovi kontrolního výboru – p. Heger Antonín
8 000,- Kč starostce obce Němcová Jana
*Starostka obce přítomné pozvala jménem zastupitelů obce Hartinkov na jejich hody, které
se konají 27.9. a 28.9. , navrhla přispět za naši obec do tomboly hodové zábavy , bylo
odsouhlaseno zakoupení poukázky v drogerii Teta v Jevíčku v hodnotě 500,- Kč. – Zajistí
starostka
*Starostka přítomným připomněla že 23.9. v 18.30 hod . se koná ,,posezení po pouti,, poděkování všem co nějakým způsobem přispěli na zdárný průběh letošní poutě.

Schůze ukončena v 19.47 hod.

Přítomno 6 členů ZO a 6 občanů
Neomluven 1 člen ZO

Ve Vrážném 29.9.2014

Usnesení č. 6/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 23.9.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zapisovatelem - p. Němec Jan
ověřovatele – p. Němec Oldřich , Zbořil Pavel
2.Peněžité dary za zajištění organizace kulturních akcí v obci v následující výši:
-účetní obce –p. Zechové Zdeňce 6 000,- / v hrubém/
-členům finančního výboru – Ing. Hegerové Janě a p. Jirglovi Patrickovi 500,- / v čistém/
- členovi kontrolního výboru – p. Hegerovi Antonínovi 500,- /v čistém/
-starostce obce Němcové Janě 8 000,- / v hrubém/
3. Zakoupení poukázky v drogerii Teta v Jevíčku v hodnotě 500,- Kč jako příspěvek obce do
tomboly hodové zábavy v obci Hartinkov.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Zaslání objednávky na osazení veřejného osvětlení LED žárovkami.
2.Seznámení s provedenými dotačními akcemi ve volebním období 2010-2014
3.Porovnání nákladů na udržování veřejné zeleně v roce 2012,2013 a 2014.
4. Seznámení se stavem finančních prostředků na účtech obce.
5.Pozvání od zástupců obce Hartinkov na jejich hody, které se konají 27.9 a 28.9.2014

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Petr Grohmann …………………………………

Ve Vrážném 29.9.2014

Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.10.2014,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Slib členů ZO
4.Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů
5.Odměny členů ZO
6.Různé
7.Diskuse

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Dosavadní starostka obce Jana Němcová přítomné seznámila s tím, že zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné, dále s novými členy ZO pro volební období 2014 -2018 p. Goš Libor,Jirgl
Patrick,Navrátil Karel, Němcová Jana, Němcová Věra, Němec Jan a Zbořil Pavel.
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Jirgl Patrick, Zbořil Pavel
Ad 3)
Noví členové ZO složili slib, dosavadní starostka obce slib přečetla a jednotliví členové
pronesením slova ,,slibuji,, a potvrzením slibu svým podpisem na zvláštní příloze/ příloha
zápisu/ potvrdili složení slibu.
Ad4)
Bylo hlasováno, zda dojde k volbě starosty a místostarosty volbou tajnou nebo veřejnou.
Pro tajnou volbu bylo 7 hlasů .
Starostou obce byla zvolena p. Jana Němcová
Místostarostou byl zvolen p. Navrátil Karel
Dále proběhla volba předsedů:
Finančního výboru – Jirgl Patrick
Kontrolního výboru – Němcová Věra
Pro životní prostředí –Němec Jan
Kulturní komise – Zbořil Pavel
Lesní hospodář – Goš Libor
- Na dalším zasedání ZO budou jednotlivé výbory doplněny dalšími členy.

Ad 5)
Starostka přítomné seznámila s dosavadními měsíčními odměnami členů ZO, pro nové
volební období členové ZO navrhli a schválili odměny nové s účinností od 1.11. 2014 a to ve
výši
Starostka obce 5 000,- Kč / v hrubém/
Místostarosta 1 100,- Kč / v hrubém/
Předseda výboru 400,- Kč / v hrubém/
Ad 6)
-Schválení Rozpočtového opatření č.5 ze dne 25.9.2014 a 6 z 30.10.2014
Ad 7)
-projednání žádosti o doprodej obecních cest od Aleše Němce, Vrážné 39
Ad 8)
Pan Němec Jan navrhl , aby se v nadcházejícím volební období řešily tyto problémy
-prodej obecních pozemků, které užívají občané pro svoje potřeby
-opravy cest
-oprava mostu u čp.14
-vyřešit skládku Vémole
-prosak hráze rybníka
-pomoc občanům řešit domovní čistírny / dotace/
-řešit vodovod z místních zdrojů a zajištění provozu ve vlastní režii obce.
Pan Jirgl Patrick
- řešit vyhláškou pobíhání psů a slepic po obci
-zrušení starých webových stránek obce
-jednací řád ZO předat každému členovi
Paní Němcová Věra
-požádala o konání schůzí v sudých týdnech

Schůze ukončena v 19.45 hod.

Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném 5.11.2014

Usnesení č. 7/2014
z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.10.2014 v 18.oo hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zapisovatele zápisu - p. Němec Jan
ověřovatele zápisu – p. Jirgl Patrick , Zbořil Pavel
2. Hlasování o volbě starosty a místostarosty pro volební období 2014 – 2018 volbou tajnou.
3.
Volbu:
Starosty p. Němcová Jana
Místostarosty p. Navrátil Karel
Volbu předsedů:
Finančního výboru – Jirgl Patrick
Kontrolního výboru – Němcová Věra
Pro životní prostředí –Němec Jan
Kulturní komise – Zbořil Pavel
Lesní hospodář – Goš Libor
4.Měsíční odměny s účinností od 1.11. 2014
- Starostka obce 5 000,- Kč / v hrubém/
- Místostarosta 1 100,- Kč / v hrubém/
- Předseda výboru 400,- Kč / v hrubém/
5.Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 25.9.2014 a č.6 z 30.10.2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Na dalším zasedání ZO doplnění členů do jednotlivých výborů a komisí pro volební období
2014 – 2018.
2.Žádost o doprodej obecních cest od Aleše Němce, Vrážné 39
3.Návrhy pana Němce Jana , Jirgla Patricka a Němcové Věry.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Karel Navrátil …………………………………

Ve Vrážném 5.11.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
Ze dne 26.11.2014 v 18.oo hod.

Přítomni:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Navrátilová Věra
Goš Libor
Zbořil Pavel

Omluven:

Němec Jan

Program:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Plnění úkolů
4. Doplnění členů výborů
5.Různé
- rozklikávací rozpočet
- vodné na 2015,
- rozpočet na 2015,
- udržovací práce potok,
- MAS,
- balíčky

Mimo program: p. Pavel Zedník , Laštůvkova, Brno přečetl zastupitelstvu text dopisu se
žádostí o odprodání pozemku. Dopis byl předán zastupitelstvu obce.
1)Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl,

- ověřovatelé Zbořil Pavel, Němcová Věra

3) Plnění úkolů – starostka obce předala zastupitelům jednací řád

4) Doplnění členů výborů:
- kontrolní výbor – předseda: Němcová Věra, členové: Gošová Marie, Ing. Němcová Petra
- finanční výbor – předseda: Jirgl Patrick, členové: Ing. Hegerová Jana, Hazlbauer Jiří
- kulturní výbor – předseda: Zbořil Pavel, členové: Němcová Jana, Hollerová Milada
5) Různé
- Nabídka od fi. Triada, spol. s.r.o. Praha - rozklikávací rozpočet , umožňuje prezentovat
hospodaření obce na internetu/ na webových stránkách obce/ .
Poplatek za roční užívání ve výši 1032 Kč.
Schváleno počtem 6/0/0.
- Vodné na rok 2015 – návrh vodného 31,- Kč – schválen 6/0/0
- Požadavek na dočasný příspěvek na provoz činnosti MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko o.p.s v rámci realizace předfinancování projektu z PRV na akci Nezapomeňte se
vrátit ve výši 78.300,- . Bude vrácen nejpozději do 30.11.2015.
Zrealizování, podepsání smlouvy o dočasném příspěvku zajistí starostka obce
Návrh byl schválen 6/0/0
- Zastupitelstvo schvaluje jednorázový příspěvek na činnost pro MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko o.p.s. ve výši 3.075 Kč.
Jedná se o 1 % z ceny získané dotace za projekt Oprava obecní budovy , který proběhl
v roce 2013
Schváleno 6/0/0
- Zastupitelstvo bere na vědomí sestavení vyrovnaného návrhu rozpočtu obce na rok 2015
ve výši 1 025 tis. Kč
-Byla předložena fi. TERRA – Pozemkové úpravy, s.r.o. Šumperk projektová dokumentace
údržbových prací pro vyčištění Vráženského potoka.
Zastupitelstvo navrhlo a odsouhlasilo poplatek za uložení nánosů z vyčištěného potoka
fi. Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Moravy ve výši 8.000 Kč. Lesy ČR také provedou na
svoje náklady srovnání terénu v prostoru uložení nánosů.
- Zastupitelstvo navrhuje pořízení mikulášských balíčků ve výši 50,- Kč na každé dítě do 15 let
věku (celkem 9 dětí). Schváleno 6/0/0
- U kapličky bude zhotoven tradiční adventní věnec.
- p. Navrátil Karel , Zbořil Pavel a Němec Jan zjistí stav obecních lesních cest. Zastupitelstvu

předloží k projednání odstranění nevyhovujících úseků, způsob jejich odstranění navrhne p.
Němec Jan.
-Starostka obce navrhla termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce - 11.12.2014
v 18.oo hod.
Odsouhlaseno.

Schůze ukončena v 19.30 hod.

Ve Vrážném 1.12.2014

Usnesení č. 8/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.11.2014 v 18.oo hod.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zapisovatele zápisu - p. Jirgl Patrick
ověřovatele zápisu – p. Zbořil Pavel, Němcová Věra
2. Doplnění výborů:
- kontrolní výbor – předseda: Němcová Věra, členové: Gošová Marie, Ing. Němcová Petra
- finanční výbor – předseda: Jirgl Patrick, členové: Ing. Hegerová Jana, Hazlbauer Jiří
- kulturní výbor – předseda: Zbořil Pavel, členové: Němcová Jana, Hollerová Milada
Schválen 6/0/0
3. Nabídku od fi. Triada, spol. s.r.o. Praha - rozklikávací rozpočet , umožňuje prezentovat
hospodaření obce na internetu/ na webových stránkách obce/ .
Poplatek za roční užívání na rok 2015 je 1032 Kč.
Schváleno počtem 6/0/0.
4.Návrh vodného na rok 2015 : 31,- Kč
Schválen 6/0/0
5. Požadavek na dočasný příspěvek na provoz činnosti MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko o.p.s v rámci realizace předfinancování projektu z PRV na akci Nezapomeňte se vrátit ve
výši 78.300,- . Bude vrácen nejpozději do 30.11.2015.
Zrealizování smlouvy o dočasném příspěvku zajistí starostka obce
Návrh byl schválen 6/0/0
6. Jednorázový příspěvek na činnost pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. ve výši 3.075 Kč.
Jedná se o 1 % z ceny získané dotace za projekt Oprava obecní budovy , který proběhl v roce 2013.
Schváleno 6/0/0

7.Předloženou projektovou dokumentaci údržbových prací pro vyčištění Vráženského potoka
od fi. TERRA – Pozemkové úpravy, s.r.o. Šumperk . Dále navržený poplatek za uložení
nánosů z vyčištěného potoka fi. Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Moravy
ve výši 8.000,-Kč. Lesy ČR také provedou na svoje náklady srovnání terénu v prostoru uložení
nánosů.
8.Pořízení mikulášských balíčku ve výši 50,- Kč na každé dítě do 15 let věku (celkem 9 dětí).
Schváleno 6/0/0
9.Zhotovení tradičního adventního věnce u kapličky.
10. Termín konání dalšího zasedání zastupitelstva obce - 11.12.2014 v 18.oo hod.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Předloženou žádost p. Zedníka Pavla, Laštůvkova 708/28, Brno o odprodání pozemku před
nemovitostí č.p. 18 ve Vrážném .

Zastupitelstvo obce pověřuje:
- p. Navrátila Karla , Zbořila Pavla a Němce Jana zjištěním stavu obecních lesních cest.
Zastupitelstvu předloží k projednání odstranění nevyhovujících úseků, způsob jejich
odstranění navrhne p. Němec Jan.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Karel Navrátil …………………………………

Ve Vrážném 1.12.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.12.2014,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Plnění úkolů z minulé schůze
4.Rozpočet obce na rok 2015
5.Vodné na rok 2015
6.Rozpočtové opatření č.7
7.Různé
8.Diskuse
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Němcová Věra, Zbořil Pavel
Ad 3)
a/ Projednání žádosti ze dne 26.11.2014 od p. Zedníka Pavla, Laštůvkova, Brno o odkup
části pozemku 743/1 k.ú. Vrážné.
Bylo rozhodnuto a schváleno , část pozemku 743/1 cca 15 m2 před domem č.p. 18 Vrážné
odprodat jen s věcným břemenem / septik/ . Věcné břemeno, které nabylo právní účinky
10.9.2014 se nebude rušit.
Schváleno 4,0,1
b/ Projednání žádosti Němce Aleše, Vrážné 39 o odkup části pozemků 747/d,745/e a 765/2,
nabídka k prodeji bude vyvěšena na úřední desce obce.
Hlasování pro prodej 3,2,0
Na další schůzi ZO se bude možný prodej těchto pozemků projednávat.
Ad 4)
Schválení rozpočtu obce na rok 2015 , příjmy i výdaje ve výši 1 025 tis. Kč.
Schváleno 5,0,0

Ad 5)
Schválení navrženého vodného pro rok 2015 ve výši 31,- m3
Schváleno 5,0,0

Ad 6)
Schválení rozpočtového opatření č. 7 ze dne 24.11.2014
Schváleno 5,0,0

Ad 7)
-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 zůstává ve výši 450,- Kč na osobu s trvalým
pobytem v obci nebo na nemovitost určenou k rekreaci /dle čl. 2 OZV č. 1/2012/.
-Provedení inventur majetku obce – termín 5.1.2015
-Uzavření dohody o provedení práce na odklízení sněhu od 1.1.2015-31.12.2015
s p. Němcem Janem, Vrážné 39 .
Schváleno 5,0,0
-Zakoupení tažného rozmetadla na posyp obecních cest, zajistí Němec Jan
Schváleno 5,0,0
-Zakoupení drobného inventáře / skleničky 100 ks …/ celkový limit 5 000,- Kč
Schváleno 5,0,0
-Doobjednání příručky pro člena zastupitelstva obce v počtu 6 kusů / 1x zaslán Svazem měst
a obcí zdarma/ - zajistí starostka obce
Schváleno 5,0,0
-Zaslání dopisu LČR ohledně skládkování dřeva na obecních pozemcích
Zajistí starostka obce
-Starostka obce navrhla přemístění nástěnky-úřední desky na náves
Schváleno 5,0,0
-Byla projednávána skládka ,,Vémole,,, kde je potřeba provést rekultivace, vysázet stromky a
zabránit tomu, aby se sem vozil odpad který na skládku nepatří.
Na příští schůzi ZO každý z členů si připraví svůj námět , jak si představuje další postup
údržby této skládky.

Schůze ukončena v 19.30 hod.
Přítomno 5 členů ZO, 5 občanů
Omluveni 2 členové ZO

Ve Vrážném 17.12.2014

Usnesení č. 9/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.12.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Zapisovatele zápisu - p. Němec Jan
ověřovatele zápisu – p. Zbořil Pavel, Němcová Věra
2.Bylo rozhodnuto a schváleno , část pozemku 743/1 cca 15 m2 před domem č.p. 18 Vrážné
odprodat jen s věcným břemenem / septik/ . Věcné břemeno, které nabylo právní účinky
10.9.2014 se nebude rušit.
3.Rozpočet obce na rok 2015 , příjmy i výdaje ve výši 1 025 tis. Kč.
4.Nvržené vodné sdružením TEPLICE Městečko Trnávka pro rok 2015 ve výši 31,- m3.
5. Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 24.11.2014
6.Uzavření dohody o provedení práce na odklízení sněhu od 1.1.2015-31.12.2015
s p. Němcem Janem, Vrážné 39 .
7.Zakoupení tažného rozmetadla na posyp obecních cest, zajistí Němec Jan
8.Zakoupení drobného inventáře / skleničky 100 ks …/ celkový limit 5 000,- Kč
9.Doobjednání příručky pro člena zastupitelstva obce v počtu 6 kusů / 1x zaslán Svazem
měst a obcí zdarma/ - zajistí starostka obce
10.Přemístění nástěnky-úřední desky na náves

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Podanou žádost Němce Aleše, Vrážné 39 o odkup části pozemků 747/d,745/e a 765/2,
nabídka k prodeji bude vyvěšena na úřední desce obce.
2. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 zůstává ve výši 450,- Kč na osobu s trvalým
pobytem v obci nebo na nemovitost určenou k rekreaci /dle čl. 2 OZV č. 1/2012/.
3.Provedení inventur majetku obce – termín 5.1.2015
4.Zaslání dopisu LČR ohledně skládkování dřeva na obecních pozemcích
Zajistí starostka obce

5.Projednání stavu skládky ,,Vémole,,, kde je potřeba provést rekultivace, vysázet stromky a
zabránit tomu, aby se sem vozil odpad který na skládku nepatří.
6.Na příští schůzi ZO každý z členů si připraví svůj námět , jak si představuje další postup
údržby této skládky.

Starostka obce Jana Němcová

………………………………….

Místostarosta obce Karel Navrátil …………………………………

Ve Vrážném 17.12.2014

