
Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce Vrážné 
ze dne 23.2.2017 v 17.00 hod. 

 
Přítomni:  Němcová Jana 
  Navrátil Karel 
  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 6  

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  

     -  zapisovatel Němcová Věra,  

     - ověřovatelé Goš Libor, Němec Jan 

schváleno počtem 6 

 

4) Kontrola usnesení 

 * 29.12.2016 na schůzi ZO dostala za úkol starostka obce sjednat  schůzku se  

zástupci firmy ProVenkov Brno, ohledně řešení nakládání s odpadními vodami v naší 
obci. Tato schůzka se uskutečnila 3.2.2017 , kde  Ing. Sládek osvětlil možnosti 
získání dotací a pro naši obec dostupné  řešení této situace. 

Z jednání vyplynulo, že  by bylo nejvýhodnější řešení  - pořízení DČOV individuální, 
kdy by byl zajištěn na základě výběru zastupitelstvem obce jeden projektant a jeden 
dodavatel DČOV. 

ZO Vrážné rozhodlo, že poskytne příspěvek na nemovitost s trvalým pobytem 
občanů 30 000,- Kč a na nemovitost k rekreaci 20 000,- Kč na vybudování DČOV  
a to na základě předložené  faktury za dodání čističky do 31.12.2019. 
Ostatní náklady / projekt, stavební úpravy …/ si hladí vlastník nemovitosti sám. 
schváleno počtem 6 

 
 
 



5)  

*Poděkování Městské knihovny ve Svitavách  za finanční příspěvek do sdruženého 

fondu na nákup knih za rok 2016  
Žádost o finanční příspěvek na nákup výměnného fondu Knihovny pro rok 2017. 
Navržen a schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč. 
schváleno počtem 6 

*Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy – 

Záchranná stanice zelené Vendolí. 

Schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč. 
schváleno počtem 6 

*Poděkování starosty Města Jevíčka  za příspěvek na zakoupení CAS značky 

TATRA 815-7 pro JSDH Jevíčko  ve výši 15 000,- Kč. 

* Nabídka od Ing. Štěpána Jana, Plzeň  na zapůjčení, vyzkoušení  fotopasti.  

Starostka napíše žádost o zapůjčení na měsíc květen 2017  
schváleno počtem 6 

 

6) 

* Schválení rozpočtového opatření č. 3 ze dne 29.12.2016 

schváleno počtem 6 

 

*Schválení výdajů na občerstvení  při  akci SRAZ  VRÁŽENSKÝCH  ČTENÁŘU dne 

18.2.2017 ve výši 606,- Kč 

schváleno počtem 6 

 

*Schválena odměna ve výši 5 000,- Kč Ing. Všetičkovi, Stařechovice za období 

spravování webových stránek obce. 

schváleno počtem 6 

 

*Starostka obce vyvěsí na úřední desku obce nabídku pro občany  -  možnost 

prořezávky v obecním lese, zájem nahlásit do 6.3.2017. 

schváleno počtem 6 

 



 

Přítomno 6 členů ZO, 1 člen omluven 

Přečteno usnesení č.1/2017 

Schváleno 6,0,0 

Schůze ukončena v 17,15 hod. 

 

 

Ve Vrážném  28.2.2017 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Usnesení č. 1/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 23.2.2017 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
-Program schůze 

 Schváleno 6,0,0  
 

-Zapisovatele  Němcová Věra 

 Ověřovatele Goš Libor, Němec Jan 
            Schváleno 6,0,0 
 
- Příspěvek na pořízení DČOV na nemovitost s trvalým pobytem občanů 30 000,- Kč 
a na nemovitost k rekreaci 20 000,- Kč a to na základě předložené  faktury za 
dodání čističky do 31.12.2019. 
Ostatní náklady / projekt, stavební úpravy …/ si hladí vlastník nemovitosti sám. 
schváleno počtem 6 

- Finanční příspěvek na nákup výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách  
pro rok 2017 ve výši 1 000,- Kč  
schváleno počtem 6 

-Příspěvek ve výši 1 000,- Kč na podporu činnosti záchranné stanice pro 
handicapované živočichy – Záchranná stanice zelené Vendolí. 
schváleno počtem 6 
 
- Nabídku od Ing. Štěpána Jana, Plzeň  na zapůjčení, vyzkoušení  fotopasti.  
Starostka napíše žádost o zapůjčení na měsíc květen 2017  
schváleno počtem 6 

-Rozpočtové  opatření č. 3 ze dne 29.12.2016 
Schváleno počtem 6 
 
-Výdaje na občerstvení  při  akci SRAZ  VRÁŽENSKÝCH  ČTENÁŘU dne 18.2.2017 
ve výši 606,- Kč 
schváleno počtem 6 
 
-Odměna ve výši 5 000,- Kč Ing. Všetičkovi, Stařechovice za období spravování 
webových stránek obce. 
schváleno počtem 6 
 
- vyvěšení na úřední desku obce nabídku pro občany  -  možnost prořezávky 
v obecním lese, zájem nahlásit do 6.3.2017. 

schváleno počtem 6 

 

 
 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
Poděkování starosty Města Jevíčka  za příspěvek na zakoupení CAS značky TATRA 
815-7 pro JSDH Jevíčko  ve výši 15 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Jana Němcová 

Starostka obce 

 

 

 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 

Místostarosta 

 

 

 

Ve Vrážném  28.3.2017 

 
 

 
 

 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 
ze dne 30.3.2017 v 18.00 hod. 

 

Přítomni:  Němcová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Zbořil Pavel 

  Goš Libor 

  Němec Jan 

  Němcová Věra 

Omluveni: Navrátil Karel 

   

 

Program:  Zahájení 

Volba zapisovatele a ověřovatelů   

Schválení programu 

  Kontrola usnesení 

  Rozpočtový výhled 

Došlá pošta 

  Různé 

 
1) Zahájení 

 
2) Schválení programu 

 – program byl schválen počtem 6  
 

      3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  
- zapisovatel Patrick Jirgl,  
- ověřovatelé Goš Libor, Němec Jan  
schváleno počtem 6/0/0 
  
      4) Kontrola usnesení 
- Z minulého usnesení nejsou žádné úkoly. 
- Občané budou informováni o příspěvku obce na pořízení DČOV. Na základě 
návratky sdělí do 30.4. svůj zájem. 
- Na základě nabídky p. Štěpána,Plzeň  na zapůjčení fotopasti (30 Kč na den) bude 
tato otestována. 
 
     5) Rozpočtový výhled na roky 2018-2021 
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým výhledem na roky 2018-2021. 
Schváleno počtem 6/0/0 



    6) Došlá pošta 
 
 
    7) Různé 
- za vyčištění náletů na Pišlích bude p. Procházkovi uhrazeno 2.000,- Kč 
  schváleno počtem 6/0/0 
 
- p. Pospíšil, Mohelnice  bude starostkou obce  osloven na zpracování nabídky na 
nové PC + Wifi router pro potřeby obce 
  schváleno počtem 6/0/0 
 
 
- bude zajištěn odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,  
    zajistí starostka obce 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Přítomno 6 členů ZO, 1 člen omluven 

Přečteno usnesení č.2/2017 

Schváleno 6,0,0 

Schůze ukončena v 19,30 hod. 

 

 

Ve Vrážném  4.4.2017 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 2/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 30.3.2017 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
-Program schůze 

 Schváleno 6,0,0  
 

-Zapisovatele  Jirgl Patrick 

 Ověřovatele Goš Libor, Němec Jan 
            Schváleno 6,0,0 
 
- Rozpočtový výhled na roky 2018-2021 
            Schváleno počtem 6,0,0 
 
- odměnu za vyčištění náletů na Pišlích bude p. Procházkovi ve výši 2.000,- Kč 
  schváleno počtem 6/0/0 
 
-zpracování nabídky p. Pospíšilem, Mohelnice   na nové PC + Wifi router pro potřeby 
obce 
  schváleno počtem 6/0/0 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
- bude zajištěn odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,  
    zajistí starostka obce 
 

 

………………………………………… 

Jana Němcová 
Starostka obce 
 

 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 
Místostarosta 
 

 

 

Ve Vrážném  4.4.2017 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 
ze dne 23.5.2017 v 18.30 hod. 

 

 

Přítomni:  Němcová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Zbořil Pavel 

  Goš Libor 

  Němec Jan 

  Němcová Věra 

  Navrátil Karel 

   

 

Program:  Zahájení 

Schválení programu 

Volba zapisovatele a ověřovatelů   

  Kontrola usnesení 

  Došlá pošta 

  Různé 

 

1) Zahájení 

2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7  

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  

– zapisovatel Patrick Jirgl, ověřovatelé Navrátil Karel, Zbořil Pavel 

 - schváleno počtem 7/0/0 

4) Kontrola usnesení 

Velkoobjemový i nebezpečný odpad byl odvezen. 

5) Došlá pošta 

Informace o schválení dotací pro Region MTaJ  na projekt ,,Kompostéry,, . 

Akce bude v letošním roce realizována.  



6) Různé 

- Byla zaslána  objednávka na vyčištění ucpaných kanálů firmě VS Chrudim a.s. 
Cena je 730,- Kč za 15 min.  

Schváleno počtem 7/0/0. 

-Byl zakoupen nový počítač pro potřeby obce,  který byl nastaven a zprovozněn. 

-Firma Eldek  Cetkovice bude poptána na zhotovení stříšek na komíny. 

-Bylo odsouhlaseno, pro zájemce  o společné projednávání  -nakládání s odpadními 
vodami, výstavbou DČOV , že bude kontaktován Ing. Petr Straka ,  který 
spolupracuje s fi. ProVenkov Brno, spol. s.r.o. která pro nás zajišťovala vypracování 
studie odkanalizování obce. 

- 5.6.2017 v 17.00 bude mimořádná schůze zastupitelstva ohledně pozemkových 
úprav na Programu: projednání plánu společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú. 
Vrážné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomno 7 členů ZO 

Přečteno usnesení č.3/2017 

Schváleno 7,0,0 

Schůze ukončena v 20,20 hod. 

 

 

Ve Vrážném  24.5.2017 

 

 

 

 



Usnesení č. 3/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 23.5.2017 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
-Program schůze 

 Schváleno 7,0,0  
 

-Zapisovatele  Jirgl Patrick 

 Ověřovatele Navrátil Karel,Zbořil Pavel 
         Schváleno 7,0,0 
 
-- na zhotovení stříšek na komíny bude poptána  firma Eldek Cetkovice 

 
-Zaslání objednávky na vyčištění ucpaných kanálů firmě VS Chrudim a.s. 

- Společné projednávání  -nakládání s odpadními vodami, výstavbou DČOV , že 
bude kontaktován Ing. Petr Straka ,  který spolupracuje s fi. ProVenkov Brno, spol. 
s.r.o. která pro nás zajišťovala vypracování studie odkanalizování obce. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

- Informaci o schválení dotací pro Region MTaJ  na projekt ,,Kompostéry,, . 

Akce bude v letošním roce realizována.  

- dne 5.6.2017 v 17.00 bude mimořádná schůze zastupitelstva ohledně 
pozemkových úprav na Programu: projednání plánu společných zařízení v rámci 
KPÚ v k.ú. Vrážné. 

 

 

……………………………………… 

Jana Němcová 
Starostka obce 
 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 
Místostarosta 
 

 

Ve Vrážném  24.5.2017 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 
ze dne 5.6.2017 

 
Přítomni:  Němcová Jana 
  Jirgl Patrick 
  Zbořil Pavel 
  Goš Libor 
  Němec Jan 
  Němcová Věra 
  Navrátil Karel 
   
 
Program:  Zahájení 

Schválení programu 
Volba zapisovatele a ověřovatelů   
Projednání plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových   
úprav v k.ú. Vrážné 

  Různé 
 

1) Zahájení 
 

2) Schválení programu  
- schválen počtem 7/0/0 
 

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  
- zapisovatel Patrick Jirgl,  

             -  ověřovatelé Němcová Věra, Němec Jan  
- schváleno počtem 7/0/0 
 
       4) Projednání plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav 
Zastupitelstvo obce bylo  zástupci  Státního pozemkového úřadu se sídlem ve Svitavách Ing. 
Milošem Šimkem a p Záleským Milanem seznámeno s navrženým Plánem společných 
zařízení v rámci KPÚ v k.ú.  Vrážné 
-ZO navrhlo  doplnit : a)u cesty VC5R  příkop od křižovatky s cestou VC6R a příkop dále 
zaústit do Vráženského potoka 
- schváleno počtem 7/0/0 
                                       b) protierozní průleh PP1 prodloužit východním směrem  
- schváleno počtem 7/0/0 
Odsouhlasen Plán společných zařízení  v rámci KPÚ v k.ú. Vrážné počtem 7/0/0 
 
        5) Různé 
a) Uzavření  Smlouvy č. 9120052583 – TS 0399-pozemek  o uzavření budoucí kupní smlouvy 
o převodu nemovité věci mezi Obcí Vrážné a ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín. 
    Jedná se o pozemek v k.ú. Vrážné p.č.44/2 o výměře 12m2. 
b)Obecní pozemky nebudou sečeny o víkendu a ve státní svátky. 
-schváleno počtem 7/0/0 



 
c)Odsouhlasen členský  příspěvek na rok 2017 pro Region MTaJ ve výši 1.725,- 
schváleno počtem 7/0/0 
d) Příští schůze zastupitelstva obce 22. června v 18.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Přítomno 7 členů ZO 
      2 zástupci SPÚ ve Svitavách 
                
Přečteno usnesení č.4/2017 
Schváleno 7,0,0 
Schůze ukončena v 18,30 hod. 
 
 
Ve Vrážném  7.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 4/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 5.6.2017 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
1)Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 
2)Zapisovatele  Jirgl Patrick 
 Ověřovatele Navrátil Karel,Zbořil Pavel 
  Schváleno 7,0,0 
 
3)Plán společných zařízení  v rámci KPÚ v k.ú. Vrážné 
 počtem 7/0/0 
S doplněním : a)u cesty VC5R  příkop od křižovatky s cestou VC6R a příkop dále zaústit do 
Vráženského potoka 
- schváleno počtem 7/0/0 
                          b) protierozní průleh PP1 prodloužit východním směrem  
- schváleno počtem 7/0/0 
 
4)Uzavření  Smlouvy č. 9120052583 – TS 0399-pozemek  o uzavření budoucí kupní smlouvy o 
převodu nemovité věci mezi Obcí Vrážné a ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín. 
 
5)Obecní pozemky nebudou sečeny o víkendu a ve státní svátky. 
-schváleno počtem 7/0/0 
 
6)Členský  příspěvek na rok 2017 pro Region MTaJ ve výši 1.725,- 
schváleno počtem 7/0/0 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
Termín příští schůze zastupitelstva obce 22. června v 18.30 hod. 
 
 
……………………………………… 

Jana Němcová 
Starostka obce 
 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 
Místostarosta 
 

Ve Vrážném  7.6.2017 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 
ze dne  22.6.2017 v 18.30hod. 

 
 
Přítomni:  Němcová Jana 
  Jirgl Patrick 
  Zbořil Pavel 
  Goš Libor 
  Navrátil Karel 
Omluveni:     Němec Jan 
  Němcová Věra 
   
 
Program:   
1  Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4) Kontrola usnesení 
5) Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečného účtu a účetní    
     závěrky  za rok 2016  
6) Došlá pošta 
7) Různé 
 
 
1)Zahájení 

 
2)Schválení programu  
-  schválen počtem 5/0/0 
 
3)Volba zapisovatele a ověřovatelů  

– zapisovatel Patrick Jirgl,  
-  ověřovatelé Navrátil Karel, Zbořil Pavel  

- schváleno počtem 5/0/0 
 
4)Kontrola usnesení 
-nebyly z minulého zasedání ZO  žádné úkoly 
 
5)Starostka obce přítomné seznámila  
 

- s výsledkem  přezkoumání hospodaření obce  za rok 2016 Krajským úřadem  
Pardubického kraje, kontrola proběhla 15.5. 2017 
 
     Při přezkoumání hospodaření obce  za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona 
 č. 420/2004 Sb.  
               nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 

- se závěrečným účtem obce Vrážné za rok 2016 
 



Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí 
s účetní závěrkou za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2016. 
- schváleno počtem 5/0/0 
 
 
6) Došlá pošta 
a) návrh   k uzavření Veřejnoprávních smluv  s Městem Jevíčko  
1)VPS o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků č. 10/2017/P 
- odsouhlaseno počtem 5/0/0 
2)VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí 
- odsouhlaseno počtem 5/0/0 
 
b) firma EKOKOM zaslala  Osvědčení o úspoře emisí a informaci o množství odpadu 
které naše obec v roce 2016 vytřídila 
 
7) Různé 
a) Informace ze zasedání  ZO ze dne  5.6.2017 – bylo schváleno,že nebudou sečeny 
obecní pozemky o víkendu a ve státní svátky. 
 Obecní úřad prosí občany o nepoužívání hlučných strojů a zařízení (sekačky, 
cirkulárky) v neděli v  odpoledních hodinách. 
 
b)Obec Bezděčí navrhuje termín setkání na ,,Hranici ,, v pátek  28.7.2017 - 
souhlasíme 
 
c) POUŤ 5.7.2017 – občerstvení zajistí hasiči Jevíčko. 
 Hudba na večerní zábavu (od 19.00) Merkur Konice. 
  
 
 
 
 

 
Přítomno 5 členů ZO 
      8 občanů 
                
Přečteno usnesení č.5/2017 
Schváleno 5,0,0 
Schůze ukončena v 20,10 hod. 
 
 
Ve Vrážném  28.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 5/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 22.6.2017 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1)Program schůze 
 Schváleno 5,0,0  
 
2)Zapisovatele  Jirgl Patrick 
 Ověřovatele Navrátil Karel,Zbořil Pavel 
  Schváleno 5,0,0 
 
3) Celoroční  hospodařením obce Vrážné  bez výhrad, souhlasí se závěrečným 
účtem  a s účetní závěrkou za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 
k 31.12.2016. 
- schváleno počtem 5/0/0 
 
4) a) návrh   k uzavření Veřejnoprávních smluv  s Městem Jevíčko  
a)VPS o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků č. 10/2017/P 
- odsouhlaseno počtem 5/0/0 
b)VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí 
- odsouhlaseno počtem 5/0/0 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1)  Osvědčení o úspoře emisí a informaci o množství odpadu které naše obec v roce 
2016 vytřídila 
 
2)Obec Bezděčí navrhuje termín setkání na ,,Hranici ,, v pátek  28.7.2017, 
s termínem souhlasíme 
 
c) POUŤ 5.7.2017 – občerstvení zajistí hasiči Jevíčko. 
 Hudba na večerní zábavu (od 19.00) Merkur Konice. 
  
 
 
……………………………………… 

Jana Němcová 
Starostka obce 
 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 
Místostarosta 
 

Ve Vrážném  28.6.2017 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné 
ze dne  4.9.2017 v 18.30 hod. 

 
Přítomni:  Němcová Jana 
  Jirgl Patrick 
  Zbořil Pavel 
  Goš Libor 
  Navrátil Karel 
  Němcová Věra 
  Němec Jan 
   
 
Program:  Zahájení 

Schválení programu 
Volba zapisovatele a ověřovatelů  
Kontrola usnesení 

  Různé 
  Došlá pošta 
 
1)Zahájení 

 
2)Schválení programu  
    program byl schválen počtem 7/0/0 

 

3)Volba zapisovatele a ověřovatelů 
- zapisovatel Patrick Jirgl,  
- ověřovatelé Němcová Věra, Navrátil Karel  
   schváleno počtem 7/0/0 
 
4)Kontrola usnesení – z minulého zasedání zastupitelstva nebyly žádné úkoly 
 
5) Různé 
Nabídku firmy Extéria s.r.o. Lanškroun  na zabezpečení BOZP obec neakceptuje. 
Schváleno počtem 7/0/0 
 
6) Došlá pošta 
a) Cena za výlep předvolebních letáků politických stran na plakátovací plochu je 
100,- Kč. 
 Schváleno počtem 7/0/0 
 
b) Info - nabídka ing. arch.Čížka, Choceň na případné zpracování nového územního 
plánu pro naši obec. V případě zpracovávání nového ÚP spolupráce schválena. 
Schváleno počtem 7/0/0 
 
c) Žádost firmy  Singraf –projekční kancelář, Moravská Třebová o vyjádření  ohledně 
výskytu inženýrských sítí v zájmovém území , kde je plánovaná  rekonstrukce objektu 
čp. 37 na pozemku par.č. st. 49   – Rekonstrukce penzionu,  firma bude informována 
o přítomnosti vpusti dešťové kanalizace a zřízeném věcném břemeni. 
 



 
Přítomno 7 členů ZO 
 
                
Přečteno usnesení č.6/2017 
Schváleno 7,0,0 
Schůze ukončena v 20,00 hod. 
 
 
Ve Vrážném  13.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 6/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 4.9.2017 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1)Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 
2)Zapisovatele  Jirgl Patrick 
 Ověřovatele Navrátil Karel,Němcová Věra 
  Schváleno 7,0,0 
 
3)Nabídku firmy Extéria s.r.o. Lanškroun  na zabezpečení BOZP obec neakceptuje. 
Schváleno počtem 7/0/0 
 
4) Cenu za výlep předvolebních letáků politických stran na plakátovací plochu je 
100,- Kč. 
 Schváleno počtem 7/0/0 
 
5)Nabídku ing. arch.Čížka, Choceň na případné zpracování nového územního plánu 
pro naši obec. 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1)Žádost firmy  Singraf –projekční kancelář, Moravská Třebová o vyjádření  ohledně 
výskytu inženýrských sítí v zájmovém území , kde je plánovaná  rekonstrukce objektu 
čp. 37 na pozemku par.č. st. 49   – Rekonstrukce penzionu,  firma bude informována 
o přítomnosti vpusti dešťové kanalizace a zřízeném věcném břemeni- zajistí 
starostka obce. 
 
 
 
 
……………………………………… 

Jana Němcová 
Starostka obce 
 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 
Místostarosta 
 

Ve Vrážném  13.9.2017 



Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce Vrážné  
ze dne 18.9.2017v 18.30 hod. 

 

Přítomni:  Němcová Jana 
  Jirgl Patrick 
  Zbořil Pavel 
  Navrátil Karel 
  Němcová Věra 
  Němec Jan 
   
Program:  Zahájení 

Schválení programu 
Volba zapisovatele a ověřovatelů  

  Došlá pošta 
 
1)Zahájení 

 
2) Schválení programu  
 program byl schválen počtem 6/0/0 
 
3)Volba zapisovatele a ověřovatelů  
– zapisovatel Patrick Jirgl,  
- ověřovatelé Němec Jan, Zbořil Pavel  
 schváleno počtem 6/0/0 
 
4) Došlá pošta 
a) Žádost p. Aloise Procházky o vyčištění náletových dřevin na parc. č. 112 a 116/1. 
Žádost byla odsouhlasena počtem 6/0/0 
 
b)Úprava rozpočtu č.1/2017  
 schválena počtem 6/0/0. 
 
c) Dokumentace bouracích prací na objekt rodinný dům č.p. 12 na parc. č. st. 30. 
Obecní úřad vyzve dodavatelské firmy (Kerax Jevíčko, p. Geršl Jevíčko) k předložení 
nabídek  
schválena počtem 6/0/0. 
 
d) Ing. Straka  Petr, Brno zaslal informaci o ceně zpracování individuální projektové 
dokumentace na DČOV. Zájemci z řad občanů budou letáčkem informováni o 
společné schůzce. 
 
e)Příspěvek obci Hartinkov  do tomboly  oslavy hodů ve výši 1.000,-  
odsouhlaseno počtem 6/0/0 
 
 
 
 
 
 



 

Přítomno 6 členů ZO 
 
                
Přečteno usnesení č.7/2017 
Schváleno 6,0,0 
Schůze ukončena v 19,30 hod. 
 
 
Ve Vrážném  20.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 7/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 18.9.2017 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1)Program schůze 
 Schváleno 6,0,0  
 
2)Zapisovatele  Jirgl Patrick 
 Ověřovatele Němec Jan, Zbořil Pavel 
  Schváleno 6,0,0 
 
3)Vyčištění  náletových dřevin na parc. č. 112 a 116/1  provedené Ing. Aloisem 
Procházkou. 
Odsouhlaseno  počtem 6/0/0 
 
4)Úpravu rozpočtu č.1/2017  
 Schválena počtem 6/0/0. 
 
5)Předložení nabídek dodavatelským firmám KERAX Jevíčko a p. Geršl, Jevíčko na 
bourací  práce  na objekt -  rodinný dům č.p. 12 na parc. č. st. 30.  
Schválena počtem 6/0/0. 
 
6)Příspěvek obci Hartinkov  do tomboly – svatováclavské  hody ve výši 1.000,-  
odsouhlaseno počtem 6/0/0 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1)Ing. Straka  Petr, Brno zaslal informaci o ceně zpracování individuální projektové 
dokumentace na DČOV. Zájemci z řad občanů budou letáčkem informováni o 
společné schůzce. 
 
 
 
……………………………………… 

Jana Němcová 
Starostka obce 
 

 

………………………………………. 

Karel Navrátil 
Místostarosta 
 

Ve Vrážném  20.9.2017 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce Vrážné 

ze dne 18.12.2017v 17.oo hod. 

Přítomni:  Němcová Jana 
  Jirgl Patrick 
  Zbořil Pavel 
  Němcová Věra 
  Němec Jan 
  Goš Libor 
  Navrátil Karel 
   
Program:  Zahájení 

Schválení programu 
Volba zapisovatele a ověřovatelů 
Kontrola usnesení 
Projednání, schválení rozpočtu obce na rok 2018 
                    OZV č.1/2017 
Poplatky na rok 2018 

  Došlá pošta 
  Různé 
 

1)Zahájení 
 

2) Schválení programu  
 schválen počtem 7/0/0 
 
3)Volba zapisovatele a ověřovatelů  

– zapisovatel Patrick Jirgl,  
- ověřovatelé Němec Jan, Zbořil Pavel  

schváleno počtem 7/0/0 
 
4) Kontrola usnesení 
a)Setkání s občany ohledně DČOV bude dohodnuto na leden 2018. 
b)Bourání č.p. 12 – starostka obce zaurguje dodání nabídek od firem Kerax a Josef 
Geršl 
 
5) -    Schválení rozpočtu obce 
Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce 24.11.2017, sejmut 10.12.2017.  
Příjmy a výdaje rozpočtu jsou ve výši 1,350.000 Kč.  
Rozpočet obce byl schválen počtem 7/0/0 
 
    -Starostkou obce byla předložena OZV č.1/2017, byla zvýšena výše poplatku na 
480,-Kč – čl.4, odst.1 
schváleno počtem 7/0/0 



 
6) Poplatky na rok 2018 
a)Vodné - návrh VHOS – 34 Kč/m3   
schváleno počtem 7/0/0   
 
 
7) Došlá pošta 

Žádost p. Antonína a Marka Hegerových o odkup pozemků p.č.     16/6 o výměře 
6m2 a pozemku p.č.16/7 o výměře 36m2. 
Nabídka na odkup pozemků  bude vyvěšena na úřední desce. 
 
8) Různé 
a)Úprava rozpočtu č.  2 ze dne 26.10.2017  
 schválena počtem 7/0/0. 
b)Starostka podala informaci o pokračování  vyřizování pořízení kompostérů přes 
Region MTJ,  tyto budou dodány v průběhu dubna nebo května 2018. 
c)Smlouva na prohrnování sněhu na  místních komunikací pro rok 2018 
 s p. Němcem Janem  
 schváleno počtem 7/0/0 
d)Starostka podala informaci o konání Tříkrálové sbírky v naší obci  
 – termín 6.ledna 2018 
e)Inventury majetku obce proběhnou 4.1.2018 

 
 

Přítomno 7 členů ZO, 6 občanů 
 
                
Přečteno usnesení č.8/2017 
Schváleno 7,0,0 
Schůze ukončena v 19,00 hod. 
 
 
Ve Vrážném  22.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 8/2017 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 18.12.2017 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1)Program schůze 
 Schváleno 7,0,0  
 
2)Zapisovatele  Jirgl Patrick 
 Ověřovatele Němec Jan, Zbořil Pavel 
  Schváleno 7,0,0 
 
3) Schválení rozpočtu obce 
Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce 24.11.2017, sejmut 10.12.2017.  
Příjmy a výdaje rozpočtu jsou ve výši 1,350.000 Kč.  
Rozpočet obce byl schválen počtem 7/0/0 
 
4) Poplatky na rok 2018 
a)Vodné - návrh VHOS – 34 Kč/m3   
schváleno počtem 7/0/0   
b) OZV č. 1/2017 – cena na rok 2018 byla stanovena na 480,- Kč /osobu trvale 
bydlící nebo nemovitost určenou k individuální rekreaci 
schváleno počtem 7/0/0 
 
5)Úprava rozpočtu č.  2 ze dne 26.10.2017  
 schválena počtem 7/0/0. 
 
6)Smlouva na prohrnování sněhu na  místních komunikací pro rok 2018 
 s p. Němcem Janem  
 schváleno počtem 7/0/0 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1)Žádost p. Antonína a Marka Hegerových o odkup pozemků p.č.     16/6 o výměře 
6m2 a pozemku p.č.16/7 o výměře 36m2. 
Nabídka na odkup pozemků  bude vyvěšena na úřední desce. 
 
2)Starostka podala informaci o konání Tříkrálové sbírky v naší obci  
 – termín 6.ledna 2018 
 
3)Inventury majetku obce proběhnou 4.1.2018 

 

……………………………   ……………………………… 

Jana Němcová     Karel Navrátil 
Starostka obce     Místostarosta 
 
 
Ve Vrážném 22.12.2017 



 

Obec Vrážné, Vrážné 34, 569 43 Jevíčko 

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření 

 

V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené  dokumenty naleznete na internetových 

stránkách obce Vrážné www.vrazneujevicka.cz 

 

DOKUMENT Datum schválení 

Schválený závěrečný účet rok 2016 22.6.2017 

Schválený rozpočtový výhled 2018-2021 30.3.2017 

Schválený rozpočet na rok 2017 29.12.2016 

Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 18.9.2017 

Schválené rozpočtové opatření č.2/2017 18.12.2017 

Schválený rozpočet na rok 2018 18.12.2017 

 

 

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě Vrážné 

v úřední dny. 

 

Ve Vrážném 22.12.2017 

 

 
 

 
 

http://www.vrazneujevicka.cz/

