
Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce Vrážné 
ze dne 16.2.2016 v 18.00 hod. 

 
Přítomni:  Němcová Jana 
  Navrátil Karel 
  Jirgl Patrick 
  Němcová Věra 
  Zbořil Pavel 
  Goš Libor 
  Němec Jan 
 
Program:  Zahájení 
                     Volba zapisovatele a ověřovatelů   
                     Schválení programu 
  Kontrola usnesení 
                     Došlá pošta 
  Různé 
 

1) Zahájení 

2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7  

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Patrick Jirgl, ověřovatelé Goš 
Libor, Zbořil Pavel   

schváleno počtem 7 

4) Kontrola usnesení 

- odkup pozemku paní Malikovičovou, Vrážné 36  – p.č. 758 a p.č. 769 – nabídka 
byla vyvěšena, nepřihlásil se další zájemce – pozemky budou vykolíkovány / 
vyznačeny/ na místě společně paní Malikovičovou a  zástupci obce – p. Goš, p. 
Navrátil, p. Němec před zaměřením Geodézií, cena pozemku 23,- Kč/m2, kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemků. 

 Zároveň posoudí stav olší, které požaduje paní Malikovičová skácet – informace na 
příštím zastupitelstvu. 

 

5) Došlá pošta 

* manželé Jirglovi, Vrážné  23 žádají o prodej, popřípadě pronájem  pozemku 743/1 

část o výměře 130m2  
 

*žádost o poskytnutí dotace oblastní charitě Moravská Třebová, vyčísleno 

Pardubickým krajem na 5.000,- Kč. 

 Dotace schválena počtem 7 

 



 

6) Různé 

* Obec požádá prostřednictvím notářky o odkup nemovitosti a pozemku p.č. st. 30 

k.ú Vrážné  . Bude nabídnuta cena za odkup ve výši 5.000,- Kč.  

Schváleno počtem 7. 

*  ZO bere na vědomí, že v obci budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy – 

informace od Státního pozemkového úřadu, pobočka Svitavy. 

* Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení odměny knihovnici Gošové Marii  

na 400,- Kč čistého měsíčně od 1.3.2016. 

*  Starostka obce zjistí podmínky pro zaměstnání pracovníků z ÚP na veřejně 

prospěšné práce.  

Odsouhlaseno počtem 6, 1 proti 

* Odsouhlasen prodej vrbového dřeva tělovýchovné jednotě Sokol Kojetín o výměře 

cca 3 plnometry za cenu 100,- Kč/plnometr.  

Odsouhlaseno počtem 7 

 

Přítomno 7 členů ZO 

 

Přečteno usnesení č. 1/2016 

Schváleno 7,0,0 

 

Schůze ukončena ve 20.15 hod. 

 

 

 

 

 

Ve Vrážném 17.2.2016 

 



Usnesení č. 1/2016 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 16.2.2016 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 

- Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 

- Zapisovatele  Patrick Jirgl, 

      Ověřovatele Goš Libor, Zbořil Pavel   
            Schváleno 7,0,0 
 
      -  Odkup části pozemků paní Malikovičové Haně ,  Vrážné 36  – p.č. 758 a p.č. 
769 – nabídka byla vyvěšena, nepřihlásil se další zájemce – pozemky budou 
vykolíkovány / vyznačeny/ na místě společně paní Malikovičovou a  zástupci obce – 
p. Goš, p. Navrátil, p. Němec před zaměřením Geodézií.  

Schváleno 7,0,0 

Cena pozemků 23,- Kč /m2, kupující uhradí veškeré náklady spojené s koupí 
pozemků. 

Zároveň posoudí stav olší, které požaduje paní Malikovičová  Hana skácet – 
informace na příštím zastupitelstvu. 

      -  Žádost o poskytnutí dotace oblastní charitě Moravská Třebová, vyčísleno 
Pardubickým krajem na 5.000,- Kč. 

 Schváleno7,0,0 

- Podání nabídky na odkup p.č. 30 k.ú. Vrážné ve výši 5 000,- Kč 

Schváleno 7,0,0 

- zvýšení odměny knihovnici Gošové Marii  na 400,- Kč čistého měsíčně od 
1.3.2016. 

Schváleno 7,0,0 

-  prodej vrbového dřeva tělovýchovné jednotě Sokol Kojetín o výměře cca 3 
plnometry za cenu 100,- Kč/plnometr.  

Schváleno 7,0,0 

-   Zjistit starostkou obce podmínky pro zaměstnání pracovníků z ÚP na 
veřejně prospěšné práce.  

Schváleno 6, 1,0 

 

 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

- Žádost manželů Jirglových , Vrážné  23o prodej, popřípadě pronájem části  
pozemku 743/1  o výměře 130m2  
 

-  zahájení komplexních pozemkových  úprav – informace od Státního 
pozemkového úřadu, pobočka Svitavy. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Jana Němcová 
Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Karel Navrátil 
Místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vrážném 17.2.2016 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 

ze dne 23.3.2016 

 

Přítomni:  Němcová Jana 

  Navrátil Karel 

  Jirgl Patrick 

  Němcová Věra 

  Zbořil Pavel 

  Goš Libor 

  Němec Jan 

 

Program:  Zahájení 

  Schválení programu 

Volba zapisovatele a ověřovatelů   

Schválení programu 

  Kontrola usnesení 

Došlá pošta 

  Různé 

 

1) Zahájení 

2) Schválení programu  

    program byl schválen počtem 7  

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  

- zapisovatel Patrick Jirgl,  

- ověřovatelé Němcová Věra, Navrátil Karel 

   schváleno počtem 7 

4) Kontrola usnesení 

- prodej pozemků p.č. 758 a p.č. 769 paní Malikovičové Haně, Vrážné 36  bude do 
provádění     komplexních pozemkových úprav zastaven.  

  Odsouhlaseno 7/0/0 



- Skácení olší  u č.p.  Vrážné 36 (4 ks) bude zadáno firmě při kácení obecních lesů. 

- Starostka obce zaslala  notářce žádost o odkup pozemku p.č. 30 st. v k.ú. Vrážné, 
s nabídkou odkupní ceny ve výši 5000,- Kč. 

- Byla zaslaná žádost na úřad práce  o příspěvek na vytvoření 2 pracovních míst pro 
potřeby obce. 

Dostavili se na OÚ  celkem 3 uchazeči s tím, že předpokládané datum vytvoření 2 
pracovních míst na zkrácený úvazek , bude od 1.4.2016. Jeden z uchazečů 
dodatečně přinesl lékařskou zprávu  na jejímž základě byl z výběru  vyřazen. 
 
Po telefonické domluvě  se zástupci úřadu práce a z firmy, která nám zabezpečuje 
proškolení bezpečnosti práce , bude datum nástupu pracovníků posunut až po 
uskutečnění tohoto školení. 
 

5) Došlá pošta 

- žádost ZŠ Chornice – žádost o dar  určený  pro žáky na poznávací dějepisnou 
exkurzi do Itálie. 
 odsouhlasen  dar ve výši 1.000,- Kč počtem 6/1/0 
 

6) Různé 

- dohoda o provedení práce pro p. Navrátila Karla, Vrážné 42 na údržbu zeleně  

   odsouhlasena počtem 7/0/0 

- starostka obce zašle dopis na Lesy ČR ohledně skladování dřeva na obecních 
pozemcích 

- starostka zajistí s obcí Slatina  odvoz biologického odpadu pro letošní rok. 

 

 

Přítomno 7 členů ZO 

Přečteno usnesení č. 2/2016 

Schváleno 7,0,0 

Schůze ukončena ve 20.00 hod. 

 

 

 

Ve Vrážném 30.3.2016 



Usnesení č. 2/2016 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 23.3.2016 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
 

- Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 
 

- Zapisovatele  Patrick Jirgl, 
 

      Ověřovatele Němcová Věra, Navrátil Karel  
            Schváleno 7,0,0 
 

- Skácení olší  u č.p.  Vrážné 36 (4 ks) bude zadáno firmě při kácení obecních 
lesů. 

-   dar  určený  pro žáky ZŠ Chornice na poznávací dějepisnou exkurzi do 
Itálie. 
 odsouhlasen  dar ve výši 1.000,- Kč počtem 6/1/0 
 

 - dohodu o provedení práce pro p. Navrátila Karla, Vrážné 42 na údržbu 
zeleně  

   odsouhlasena počtem 7/0/0 

-odprodej pozemků p.č. 758 a p.č. 769 paní Malikovičové Haně, Vrážné 36  
který bude do provádění komplexních pozemkových úprav zastaven.  

  Odsouhlaseno 7/0/0 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

- Informaci  starostky obce  o vytvoření pracovních míst   na veřejně prospěšné 
práce . 
 
 

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá 
 
 -starostce obce zaslat dopis na Lesy ČR Svitavy ohledně skládkování dřeva 
na obecních pozemcích. 
 



- starostce obce  zajistit odvoz biologického odpadu pro letošní rok s obcí 
Slatina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Jana Němcová 
Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Karel Navrátil 
Místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vrážném 30.3.2016 
 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 
ze dne 5.5.2016 

 
Přítomni:  Němcová Jana 

  Navrátil Karel 

  Jirgl Patrick 

  Němcová Věra 

  Zbořil Pavel 

  Goš Libor 

  Němec Jan 

 

Program:  Zahájení 

Volba zapisovatele a ověřovatelů   

Schválení programu 

  Kontrola usnesení 

Došlá pošta 

  Různé 

 

1) Zahájení 

2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7  

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  

– zapisovatel Patrick Jirgl, 

_  ověřovatelé Němec Jan, Goš Libor  

   schváleno počtem 7 

4) Kontrola usnesení 

- starostka obce zaslala dopis na Lesy ČR, Lesní správa Svitavy  ohledně 
skládkování dřeva na obecních pozemcích. 
Odpověď z LČR: oznámeny firmy, které skládkují. Přislíbena náprava – revírník  

p. Slezáček dopředu oznámí kdo bude  provádět těžbu a popřípadě využívat obecní 
pozemky ke skládkování. 

- Zajištění kontejneru  na BRKO  u obce Slatina , kontejner je přistaven na 
vyznačeném místě u Vémol. 



5) Došlá pošta 

- žádost knihovny Svitavy o příspěvek na knihy do výměnného fondu.  
Bude zaslána částka 1000 Kč.  
Odsouhlaseno počtem 7/0/0 
 
- žádost o odkup pozemků - manželé Křenkovi p.č. 765/1 část o výměře cca 53m2. 
Přeložen geometrický plán. Bereme na vědomí, bude zveřejněno na úřední desce. 

- žádost o odkup pozemků - manželé Jirglovi p.č. 743/1 část o výměře cca 130m2. 
Bereme na vědomí, bude zveřejněno na úřední desce. 

- žádost o pronájem pozemku či údržbu formou pastvy – p. Milan Gloc p.č. 388/2  
část – bude provedeno místní šetření z důvodu studny na předmětném pozemku. 
Bereme na vědomí, bude zveřejněno na úřední desce. 

 

6) Různé 

- Opět položen dotaz notářce Mgr. Mazlové ohledně postupu řízení ve věci  č.p. 12 
Appel Radomír . 
Obec Vrážné podá oficiální nabídku ve výši 5.000,- Kč na odkup nemovitosti. 
 
- 24.5.2016 9.00 proběhne kolaudace stavby č.p.  44 Bartošíková Jarmila – info 
z odboru výstavby Městského úřadu v Jevíčku. 

- bylo schváleno  Městským úřadem Moravská Třebová, odbor výstavby umístění 
nové dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou 
E13 mimo povolení obce. 

Starostka zajistí její instalaci  

- byl zpracován dodatek ke smlouvě s firmou SITA CZ a.s. Boskovice, která bude 
zajišťovat i odvoz papíru. 

- firma  SUROVINY Smékal zajistila odvoz a likvidaci papíru a kovového odpadu. 

- firma Eldek  Cetkovice předložila nabídku na nátěr fasády a střechyna budově OÚ 
v celkové částce 257 127,- Kč. 

Nabídka odsouhlasena v počtu 7,0,0 

- ve čtvrtek 12.5. v 9.30 se uskuteční  na OÚ v  Březinkách školení BOZP pro 
zaměstnance pracující na dohodu nebo  VPP pro obec .  

Zúčastní se Němec Jan, Goš Libor, Navrátil Karel, Zbořil Pavel. 

- p. Antonín Heger se na ústní vyzvání nedostavil ani v úředních hodinách  4.5.2016 
ani na zasedání zastupitelstva obce 5.5.2016 k projednání nástupu do zaměstnání a 
sepsání pracovní smlouvy . O této skutečnosti bude informován Úřad práce ve 
Svitavách.  

- bylo vytěženo 130 m3 dřeva (písková skála, chata p. Studeného). Bude potřeba 
opravit koryto potoka po těžbě. 



- obec zakoupí křovinořez zn. Stihl – cena do 20 tis. Kč – zajistí místostarosta obce 

Souhlas 7,0,0 

- pouť – starostka obce zajistí podmínky externího cateringu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomno 7 členů ZO 

Přečteno usnesení č. 3/2016 

Schváleno 7,0,0 

Schůze ukončena ve 20.30 hod. 

 

 

 

Ve Vrážném 10.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 3/2016 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 5.5.2016 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 

- Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 

- Zapisovatele  Patrick Jirgl, 

      Ověřovatele Goš Libor, Němec Jan 
            Schváleno 7,0,0 
 
-  příspěvek na knihy do výměnného fondu pro Městskou knihovnu ve Svitavách  
Bude zaslána částka 1000 Kč.  
Odsouhlaseno počtem 7/0/0 
 
- odkup nemovitosti Vrážné č.p. 12  ve výši 5.000,- Kč  
Odsouhlaseno počtem 7/0/0 
 
- nabídku firmy Eldek  Cetkovice  na nátěr fasády a střechy na budově OÚ v celkové 
částce 257 127,- Kč. 
Odsouhlaseno počtem 7/0/0 
 
-zakoupení křovinořezu  zn. Stihl – cena do 20 tis. Kč – zajistí místostarosta obce 

Odsouhlaseno 7,0,0 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
- žádost o odkup pozemků - manželé Křenkovi p.č. 765/1 část o výměře cca 53m2.  

- žádost o odkup pozemků - manželé Jirglovi p.č. 743/1 část o výměře cca 130m2.  

- žádost o pronájem pozemku či údržbu formou pastvy – p. Milan Gloc p.č. 388/2  
část – bude provedeno místní šetření z důvodu studny na předmětném pozemku. 

- 24.5.2016 9.00 proběhne kolaudace stavby č.p.  44 Bartošíková Jarmila – info 
z odboru výstavby Městského úřadu v Jevíčku. 

- schválení   Městským úřadem Moravská Třebová, odbor výstavby umístění nové 
dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13 
mimo povolení obce. 

- zpracování  dodatku ke smlouvě s firmou SITA CZ a.s. Boskovice, která bude 
zajišťovat i odvoz papíru. 

- firma  SUROVINY Smékal zajistila odvoz a likvidaci papíru a kovového odpadu 



-  uskutečnění školení BOZP pro zaměstnance pracující na dohodu nebo  VPP pro 
obec ve čtvrtek 12.5. v 9.30 , které proběhne   na OÚ v  Březinkách.  

Zúčastní se Němec Jan, Goš Libor, Navrátil Karel, Zbořil Pavel. 

- množství vytěženého dřeva -  130 m3  (písková skála, chata p. Studeného). 

 

 

 
 
 
……………………………………. 
Jana Němcová 
Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Karel Navrátil 
Místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vrážném 10.5.2016 
 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné  

ze dne 14.6.2016 v 18.oo hod. 

 

Přítomni:  Němcová Jana 
  Navrátil Karel 
  Jirgl Patrick 
  Němcová Věra 
  Zbořil Pavel 
  Goš Libor 
  Němec Jan 
 
Program:  Zahájení 
                     Volba zapisovatele a ověřovatelů   
                     Schválení programu 
  Kontrola usnesení 
                     Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet 
  a účetní závěrku za rok 2015                            
                     Došlá pošta 
  Různé 
  Diskuze  
 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

 program byl schválen počtem 7  

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Patrick Jirgl, 

 ověřovatelé Zbořil Pavel, Navrátil Karel  

schváleno počtem 7 

4) Kontrola usnesení 

-  schválené umístění nové dopravní značky u č.p. 14 -  Zákaz vjezdu nákladních 
automobilů s dodatkovou tabulkou E13 Mimo povolení obce – zasláno na SÚS 
Pardubického kraje k realizaci 

- žádost o odkup pozemků - manželé Křenkovi p.č. 765/1 část o výměře cca 53m2. 
Předložen geometrický plán. 
Žádost byla vyvěšena na úřední desce od 13.5. – 27.5.2016 

Žádost byla schválena počtem 7/0/0 

- žádost o odkup pozemků - manželé Jirglovi p.č. 743/1 část o výměře cca 130m2.  

Žádost byla vyvěšena na úřední desce od 13.5., - 27.5.2016 



Zastupitel p. Jirgl ohlásil konflikt zájmů. Zastupitelstvem bylo odsouhlaseno, že p. 
Jirgl může hlasovat o předmětném bodu. Odsouhlaseno počtem 6/1/0 

Žádost byla  schválena počtem 6/0/1. 

- žádost o pronájem pozemku či údržbu formou pastvy – p. Milan Gloc p.č. 388/2  
část. P Gloc byl písemně vyzván k účasti na místní šetření. 

Další postup odložen z důvodu neproběhnutí místního šetření. 

5) Starostka obce přítomné seznámila 

    -      s výsledkem  přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Krajským úřadem 
Pardubického kraje  

Kontrola hospodaření obce za rok 2015 proběhla  dne 25.5.2016. 

     Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona  
č. 420/2004 Sb. 
                nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků 
zjištěných při dílčích  přezkoumáních, které byly již napraveny. 
 

-  se závěrečným účtem obce Vrážné za rok 2015. 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí 
s účetní závěrkou za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2015. 

Schváleno počtem 7. 

6) Došlá pošta 

- Byla doručena žádost p. Grohmanna o odkup části pozemku p.č. 743/1 bez bližšího 
určení. Žádost bude vrácena k doplnění. 

- Byla doručena žádost p. Hegera o odkup části pozemku p.č. 743/1 bez bližšího 
určení. Žádost bude vrácena k doplnění. 

- Informace  z ČEZ Distribuce, a.s., Česká Třebová  – obec Vrážné je zapojena do 
programu přesunu elektrických vedení do země, které je plánováno na rok 2019 

- Odpověď na žádost o odkoupení pozemku č. 3882 k.ú. Chornice – vyhlášena 
veřejná nabídka na odkup předmětného pozemku. Obec bude pokračovat v žádosti o 
odkup.  

Schváleno počtem 7/0/0 

7)Různé 

- proběhlo kácení lesních stromů  za chatou p. Studeného  

Při těžbě došlo k poškození střechy, odstranění  škody – oprava střešní krytiny  byla 
obci vyfakturována    ve výši 3 751,- Kč 



– úprava (bagrování) vodního toku – správce toku jsou Lesy ČR – dnes  v 19.oo hod 
bude provedeno místní šetření 

- v Jevíčku se bude konat seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek – 
poplatek za účast 1.250,- Kč. Budou nahlášeny 2 osoby. 

- práce na opravě budovy OÚ jsou z větší části hotovy.  

 P. Knoll   z firmy ELDEK s.r.o. Cetkovice předložil rozdílový rozpočet s vícepracemi 
ve výši cca 26.000,- bez DPH 

Zastupitelstvo obce s navýšeným rozpočtem souhlasí. 

- Vadné kanalizační vedení na pánských záchodech v budově v OÚ  bude nahrazeno 
provizorním vedením. 

- Pouť 5.7.2016 

V minulém týdnu proběhla schůzka s p. Bidmonem  zástupcem SDH Jevíčko ohledně 
zajištění cateringu na pouti.  
Domluven termín úklidu a pečení koláčů. 

- Návrh termínu setkání na hranici  Vrážné - Bezděčí– 29.7. nebo 5.8. 

Odsouhlasen termín 5.8. 2016. 

 8) 

- p. Němec Jan  – oprava mulčovače – je zarezavělý náhon 

- na sekačce jsou špatné zadní gumy – kloužou – p. Němec zajistí nové 
a nabídne původní k prodeji – cena gum cca 5.200,- odsouhlaseno 

 

 

 

Přítomno 7 členů ZO   

      8 občanů 

Přečteno usnesení č. 4/2016 

Schváleno 7,0,0 

Schůze ukončena ve 20.00hod. 

 

 

 

Ve Vrážném 15.6.2016 



Usnesení č. 4/2016 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 14.6.2016 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 

- Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 

- Zapisovatele  Patrick Jirgl, 

      Ověřovatele Navrátil Karel, Zbořil Pavel 
            Schváleno 7,0,0 
 
1.Prodej  pozemků - manželé Křenkovi p.č. 765/1 část o výměře cca 53m2. 
Předložen geometrický plán. 
Žádost byla vyvěšena na úřední desce od 13.5. – 27.5.2016 

Žádost byla schválena počtem 7/0/0 

2.Prodej pozemků - manželé Jirglovi p.č. 743/1 část o výměře cca 130m2.  

Žádost byla vyvěšena na úřední desce od 13.5., - 27.5.2016 

Žádost byla  schválena počtem 6/0/1. 

3.Celoroční hospodaření obce Vrážné bez výhrad, souhlasí s účetní závěrkou za rok 
2015 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2015. 

Schváleno počtem 7. 

4. Pokračování ve vyřizování  odkoupení pozemku č. 3882 k.ú. Chornice – vyhlášena 
veřejná nabídka na odkup předmětného pozemku.  

Schváleno počtem 7/0/0 

5. S navýšením rozpočtu od  firmy ELDEK s.r.o. Cetkovice  rozdíl se týká prací které 
nebyly v nabídce zahrnuty  ve výši cca 26.000,- bez DPH 

Schváleno počtem 7/0/0 

6. opravu mulčovače – je zarezavělý náhon  na sekačce a  špatné zadní gumy – 
kloužou – p. Němec zajistí nové a nabídne původní k prodeji – cena gum cca 5.200,- 
odsouhlaseno 7/0/0 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Žádost o pronájem pozemku či údržbu formou pastvy – p. Milan Gloc p.č. 388/2  
část. P Gloc byl písemně vyzván k účasti na místní šetření. 

Další postup odložen z důvodu neproběhnutí místního šetření. 



2. Proběhlo kácení lesních stromů  za chatou p. Studeného  

Při těžbě došlo k poškození střechy, odstranění  škody – oprava střešní krytiny  byla 
obci vyfakturována    ve výši 3 751,- Kč 

3. Zajistit vadné kanalizační vedení na pánských záchodech v budově v OÚ  bude 
nahrazeno provizorním vedením. 

4.V minulém týdnu proběhla schůzka s p. Bidmonem  zástupcem SDH Jevíčko 
ohledně zajištění cateringu na pouti 5.7.2016 
Domluven termín úklidu a pečení koláčů. 

5.Návrh termínu setkání na hranici  Vrážné - Bezděčí– 29.7. nebo 5.8, navrhujeme 
termín 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
……………………………………. 
Jana Němcová 
Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Karel Navrátil 
Místostarosta 
 
 
 
 
 
Ve Vrážném 15.6.2016 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné  

ze dne 20.9.2016 v 18.oo hod. 

 

Přítomni:  Němcová Jana 
  Navrátil Karel 
  Němcová Věra 
  Zbořil Pavel 
  Goš Libor 
  Němec Jan 
 
Omluven Jirgl Patrick 
 
Program:  Zahájení 
                     Volba zapisovatele a ověřovatelů   
                     Schválení programu 
  Kontrola usnesení 
                     Došlá pošta 
  Různé 
  Diskuze  
 

1)Zahájení 

 

2) Schválení programu 

 program byl schválen počtem 6  

 

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Jan Němec 

 ověřovatelé Němcová Věra, Navrátil Karel  

schváleno počtem 6 

 

4) Kontrola usnesení 

*ohledně odkoupení pozemku p.č. 3882 KÚ Chornice byl obdržen dopis od Státního 

pozemkového úřadu v Pardubicích , kde nám bylo sděleno, že obec Vrážné nevlastní 
restituční nároky , tudíž naše žádost je považována za bezpředmětnou a nebude na 
ni brán zřetel. 

 

 



5) Došlá pošta 

*Čez  Distribuce Děčín dává na vědomí majitelům a uživatelům pozemků přes něž 

vede nadzemní elektrické vedení na povinnost odstranění a okleštění stromoví 
v době do 15.11. tohoto roku / Upozornění vyvěšeno na úřední desce/. 

*Svitavská nemocnice žádá o příspěvek do Nadačního fondu Valentina Oswalda 

Ottendorfera – účel daru je zakoupení postelí pro nemocnici. 

Neschváleno počtem 6 

*Agentura Bezpečná práce, Olomouc,  která nám zajišťuje školení z předpisů BOZP 

pro pracovníky obce nám provedla prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví , zjištěné 
závady / u regálů v archívu není vyznačena nosnost, vrata do garáže nejsou 
zabezpečena proti samovolnému zavření  na schodech  - vstup do OÚ  nejsou 
označena schodišťová ramena výstražnou páskou/ budou do 30.9. 2016 odstraněny. 

*Výzva z Regionu MTaJ  k úhradě členských příspěvků na rok 2016, výše členského 

příspěvku naší obce činí 1 750,- Kč 

Schváleno počtem 6 

*Firma Sudop Energo Praha zajišťující projektovou dokumentaci pro ČEZ Distribuci - 

jedná se o nahrazení staré nevyhovující trafostanice  pod obcí , žádá  o vyjádření , 
zda se  v trase vedení  nenachází  inženýrské stavby. 

Inženýrské stavby se v trase vedení nenachází. 

Vyjádření zašle starostka obce. 

*Ing. Procházka Alois žádá o povolení vyřezání náletových dřevin z louček nad obcí 

p.č. 112.  

Schváleno počtem 6 

*Mgr. Ludmila  Mazlová, notářka Svitavy zaslala k podepsání Kupní smlouvu na 

odkup majetku  zapsaném na listu vlastnictví číslo 16 pro obec  a KÚ Vrážné po 
Radomíru Appelovi. 

Kupní smlouva byla podepsaná a zaslaná zpět k provedení zápisu do Katastru 
nemovitostí. 

*Správa a údržba silnic Pardubického kraje  žádá o projednání uložení zeminy při 

provádění čištění příkopů směrem od křižovatky k obci . 

Hlína se upotřebí k vyrovnání nerovností u rybníka a skládky ve Vémole. 

Schváleno počtem 6 

 



6) Různé 

*úprava rozpočtu č 1/2016 

Schváleno počtem 6 

*Starostka přítomné seznámila se záměrem zapojit se do projektu Regionu MTaJ  - 

pořízení kompostérů na bioodpad pro domácnosti.  

*Zisk z letošní pouti ve výši 2 860,- Kč bude poskytnut pro SDH Vrážné na 

financování jejich činnosti. 

Schváleno počtem 6 

*Pracovní cesty  budou vždy nahlášeny předem, povolovat je bude starostka obce  a 

při jejich vyúčtování  nebude proplácena náhrada za ztrátu času. 

Schváleno počtem 6 

*26.9. 2016 proběhne úvodní jednání k pozemkovým úpravám pro KÚ Vrážné, 

navrženi do sboru zástupců Goš Libor, Němec Jan a Zbořil Pavel. 

 

Přítomno 6 členů ZO   

      

Přečteno usnesení č. 5/2016 

Schváleno 6,0,0 

Schůze ukončena ve 20.00hod. 

 

 

 

Ve Vrážném 27.9.2016 

 

  

 
 



Usnesení č. 5/2016 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 20.9.2016 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 

- Program schůze 
 Schváleno 6,0,0  

 
- Zapisovatele  Němec Jan, 

      Ověřovatele Navrátil Karel, Němcová Věra 
 Schváleno 6,0,0 

 
-  Vyřezání náletových dřevin z louček nad obcí p.č. 112 – Ing. Alois 

Procházka, Vrážné 

Schváleno 6,0,0 

- Uložení zeminy při provádění čištění příkopů směrem od křižovatky k obci   -
Správa a údržba silnic Pardubického kraje . Zemina se použije k vyrovnání 
nerovností u rybníka a skládky ve Vémole . 

Schváleno počtem 6,0,0 

- Úpravu rozpočtu č. 1/2016 

Schváleno počtem 6,0,0 

- Úhradu členských příspěvků regionu MTaJ  na rok 2016, výše členského 
příspěvku naší obce činí 1 750,- Kč 

Schváleno počtem 6 

 
- Poskytnutí zisku z letošní pouti ve výši 2 860,- Kč pro SDH Vrážné na 

financování jejich činnosti. 

Schváleno počtem 6,0,0 

- Nahlášení pracovních  cest  vždy  předem, povolovat je bude starostka obce  

a při jejich vyúčtování  nebude proplácena náhrada za ztrátu času. 

Schváleno počtem 6,0,0 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje 
 

- Příspěvek do Svitavské nemocnice pro  Nadační fond   Valentina Oswalda 
Ottendorfera – účel daru je zakoupení postelí pro nemocnici. 

počtem 6,0,0 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

- Informaci ohledně odkoupení pozemku p.č. 3882 KÚ Chornice od Státního 
pozemkového úřadu v Pardubicích ,  bylo nám  sděleno, že obec Vrážné 
nevlastní restituční nároky , tudíž naše žádost je považována za 
bezpředmětnou a nebude na ni brán zřetel. 
 

- Podané oznámení od Čez  Distribuce Děčín, kdy  dává na vědomí majitelům 
a uživatelům pozemků přes něž vede nadzemní elektrické vedení na 
povinnost odstranění a okleštění stromoví v době do 15.11. tohoto roku 
 / Upozornění vyvěšeno na úřední desce/. 
 

- Závěr z prověrky od fi. Agentura Bezpečná práce, Olomouc. 
 

- Informaci o podepsání Kupní smlouvy  na odkup majetku  zapsaném na listu 
vlastnictví číslo 16 pro obec  a KÚ Vrážné po Radomíru Appelovi. 

 

- Informaci starostky -  záměr zapojit se do projektu Regionu MTaJ  - pořízení 

kompostérů na bioodpad pro domácnosti.  

 

- 26.9. 2016 proběhne úvodní jednání k pozemkovým úpravám pro KÚ Vrážné, 

navrženi do sboru zástupců Goš Libor, Němec Jan a Zbořil Pavel. 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
Jana Němcová 
Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Karel Navrátil 
Místostarosta 
 
 
 
 
 
Ve Vrážném 27.9.2016 



 

 
 

 
 
 


