
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 13.1.2020 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

   

Program:   

 
1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Kontrola usnesení 
5. Rozpočtové opatření 5/2019 
6. Zadání Územního plánu Vrážné 
7. Připomínky ke KoPÚ 
8. Příloha ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu 
9. Kalkulace pronájmu a vývozu kontejneru na bioodpad 
10. Rámcová smlouva na právní poradenství 
11. Sazebník na poskytování informací 
12. Hodnocení roku 2019 
13. Různé 
14. Diskuse   

 

1.Zahájení 
Starostka obce zahájila zasedání v 18 hod a přivítala všechny přítomné. 
 
 
2.  Schválení programu 
Program  byl schválen. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
Zapisovatelka Kamila Popelková, ověřovatelé Anežka Hegerová, Soňa Grohmannová 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Kontrola usnesení 
- Na základě sdělení MV ČR ohledně vyplacené mimořádné odměny bývalé starostce v roce 
2018 bylo požádáno o metodický pokyn, jakým způsobem situaci napravit. 



- Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet společnosti ELDEK Cetkovice na opravu 
kapličky ve výši 229 513,-kč. Starostka osloví další firmu pro porovnání cen. 
 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 5/2019 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Starostka seznámila ZO s vyhodnocením výsledků projednání návrhu zadání územního 
plánu Vrážné s pořizovatelem MěÚ Moravská Třebová, odborem výstavby a ÚP. 
Zastupitelstvo obce zadání ÚP projednalo a schvaluje včetně případné potřeby prodloužení 
lhůty o 1 rok pro projednání návrhu územního plánu Vrážné dle § 56 stavebního zákona. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Zastupitelstvo bere na vědomí návrh nového uspořádání pozemků KoPÚ Vrážné 
(rekapitulace dle druhů pozemku, mapa) - bez připomínek. Nyní probíhá 3. výzva mezi 
vlastníky pozemků k uplatnění připomínek či odsouhlasení.  
Zastupitelstvo požaduje přehled změn u obecních pozemků od doby schváleného plánu 
společných zařízení,  starostka se v této věci obrátí na Pozemkový úřad. 
 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu 
včetně ceníků. Zdražení služeb je asi 6% z důvodu nárůstu cen energie, zvýšení minimální 
mzdy a rozpadem trhu s druhotnými surovinami. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Starostka informovala o kalkulaci pronájmu a vývozu kontejneru na bioodpad obcí Slatina 
od 1.1.2020, s výrazným navýšením cen. Zastupitelstvo navrhuje jiný způsob odvážení 
bioodpadu. Starostka zjistí další informace. 
 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu o poskytování specializovaných právních 
služeb s Advokátní kanceláří pro samosprávu Mohelnice, pololetní paušál 6000,- za 
operativní mailové konzultace a stanoviska. Za právní službu za specifické a zásadnější 
případy cena dle dohody ad hoc, jednotlivé případy budou schvalovány ZO. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Zastupitelstvo bere na vědomí sazebník za poskytování informací poskytovaných obcí 
Vrážné. 
 
12. Starostka přednesla Zprávu o činnosti za rok 2019. Zastupitelstvo bere na vědomí včetně 
informace o dostavbě vodovodu Bezděčí – Vrážné, nyní je k dispozici rozpočet na 10 mil. Kč. 
Chybí hydrogeologický posudek. Svazek Teplice zjišťuje možnosti získání dotace, bude nutná 
finanční spoluúčast obce. Realizace pravděpodobně v roce 2021. 
 
13.  Starostka pozvala přítomné na karneval dne 29.2.2020, k organizaci bude svolána 
schůzka. Dále informovala o  Tříkrálové sbírce – v naší obci se vybralo 4100,-kč, a o 
poděkování Linky bezpečí na poskytnutý finanční příspěvek v roce 2019.   
 



14.V diskusi vystoupil zastupitel P. Jirgl ohledně neuspokojivého designu webových stránek. 
K této záležitosti proběhne pracovní schůzka, jak dále postupovat. Starostka ke spolupráci 
s p. Všetičkou připomínky nemá. 
 
 
 

Příští zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na 16.3. 2020 v 18 hod. 
 
Přítomno 6 členů ZO, omluven 1 člen ZO 
Přítomno 11 občanů,  
Přečteno usnesení č. 1/2020 
Schváleno pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Zasedání ukončeno 19.20 hod. 
 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
 
 
Ve Vrážném 18.1.2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 1/2020 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 13.1.2020 

 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Schvaluje: Zapisovatelku – Kamila Popelková 
  Ověřovatele – Anežka Hegerová, Soňa Grohmannová 

Pro 6, proti 0,zdržel se 0  

3. Bere na vědomí rozpočet společnosti ELDEK Cetkovice na opravu kapličky ve výši 229 513,-
kč. 

4. Schvaluje rozpočtové opatření  5/2019 

Pro 6, proti 0,zdržel se 0  

5. Zastupitelstvo obce  
a) bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání ÚP s určeným 
zastupitelem  
b) projednalo zadání ÚP 
c) schvaluje zadání ÚP, v případě potřeby prodloužení lhůty o 1 rok pro projednání návrhu územního 
plánu Vrážné dle § 56 stavebního zákona 
 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

6. Bere na vědomí návrh nového uspořádání pozemků KoPÚ Vrážné (rekapitulace dle druhů 
pozemku, mapa) – 3. Výzva, bez připomínek. 
 
7. Schvaluje Přílohu ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu včetně ceníků.  
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Pověřuje starostku k získání dalších informací k odvážení bioodpadu z důvodu zdražení 
služby Obcí Slatina. 
 
9.Schvaluje  uzavření Příkazní smlouvy o poskytování specializovaných právních služeb 
s Advokátní kanceláří pro samosprávu Mohelnice. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Bere na vědomí sazebník za poskytování informací poskytovaných obcí Vrážné. 
 
11. Bere na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2019. 



 
12. Bere na vědomí informaci o dostavbě vodovodu Bezděčí – Vrážné,  je vypracován 
rozpočet na cca 10 mil. Kč. 
 
 
 
 
…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      
 
 
Ve Vrážném 18.1.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 15.4.2020 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

  Goš Libor se dostavil se zpožděním v 16,37 hod. 

 

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Kontrola usnesení 
5. Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2019 
6. Zpráva kontrolního výboru 
7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
8. Příspěvek Regionu MTJ na rok 2020 
9. Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu  
10. Podpora činnosti záchranné stanice Zelené Vendolí 
11. Lesní hospodaření – oplocenky, prodej dřeva 
12. Výsadba stromů v obci 
13. Nájem/pacht pozemků p.č. 252/2, 758/5, 116/4 část, 114, 137/10, 129/1, 129/14, 

769/5 část, 179/1 část 
14. Žádosti a připomínky občanů 
15. Různé 
16. Diskuse   

 
 
Ad 1.  
Starostka obce zahájila zasedání  před budovou obecního úřadu v 16,30 hod a přivítala 
všechny přítomné v rouškách a s 2-metrovým odstupem v souladu s prevencí nebezpečí 
vzniku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 
 
Ad2. 
Schválení programu 
Program  byl schválen. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
Zapisovatelka Anežka Hegerová, ověřovatelé Jiří Hazlbauer, Patrick Jirgl 



Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Kontrola usnesení 
- Oprava kapličky - starostka oslovila další společnosti – Hrbata s.r.o. – z časových důvodů by 
nebyl schopen realizovat zakázku, nabídku nepodal. MOLAT spol. s r.o. Velké Opatovice 
podává nabídku za 199 666,- kč včetně DPH,  nabídka ELDEK s.r.o. Cetkovice za 229 513,- kč. 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku společnosti MOLAT spol. s r.o. Velké Opatovice. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

- Řešení bioodpadu – varianta vlastního kompostování prozatím odsunuta, vhodný 
pozemek bude ve vlastnictví obce po KoPÚ. Nabídka od Hanácké zemědělské 
společnosti Jevíčko a.s. (pronájem kontejneru na 1-10 dnů 95,-kč/den, na 11 a více 
dnů 60,-kč/den, doprava 40,-/km), je cenově nevýhodná. Nabídka Jana Letfuse 
Březinky vyvezení kontejneru za 25,-kč/km je výhodnější, nabízí víkendové přistavení 
kontejneru dle potřeby. Zastupitelstvo ukládá starostce poptat kontejner i použitý a 
sledovat dotační tituly za tímto účelem. Zastupitelstvo schvaluje  odvážení bioodpadu  
do kompostárny ve Vísce na vlečce pana Němce z určeného místa či vlečky, při větším 
množství kontejnerem pana Letfuse. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
- Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření záležitosti - sdělení MV ČR, neoprávněně  

vyplacená mimořádná odměna  v roce 2018 byla bývalou starostkou vrácena na účet 
obce. 

-  
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2019 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

6.Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního výboru ze dne 20.2.2020, kterou 
přednesla předsedkyně Kamila Popelková spolu s Plánem práce na rok 2020. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Regionu MTJ na rok 2020 ve výši 30,-kč na 
občana. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
9.Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nákup knih do výměnného fondu, o který 
požádala Městská knihovna ve Svitavách ve výši 1000,-kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Zastupitelstvo schvaluje dar Záchranné stanici Zelené Vendolí ve výši 2000,-kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
11.  Lesní hospodaření – je třeba osázet lesní pozemky, na kterých proběhla těžba 
kůrovcového dřeva, sazenice v Lesní školce Udánky budou k dispozici až na podzim, 



v červnu lesní hospodář ve spolupráci s revírníkem navrhnou druhy a počty sazenic.  
Dále je třeba zbudovat oplocenky proti okusu zvěře. Na oplocenky a sazenice je 
možné žádat o dotaci na Pardubický kraj. Zastupitelstvo schvaluje nabídku od p. Jana 
Letfuse Březinky 75,- kč/m (pletivo 160 cm), použije materiál z prořezávky obecních 
lesních porostů. Připomínka P. Jirgla k úklidu pletiva ze zrušených oplocenek. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P.Jirgl) 
 
12. Zastupitelstvo bere na vědomí možnost čerpat příspěvek z programu Sázíme 
budoucnost na výsadbu stromů v obci  - Pišle a mez nad čp. 2 – je nutný projekt, 
starostka poptá  u společnosti ARS Jan Vavřín Litomyšl. 
 
13.  Na základě zveřejněného záměru zastupitelstvo schvaluje pacht pozemků p.č. 
252/2, 758/5, 116/4 a 114 za účelem sušení sena panu Janu Němcovi, který předložil 
nejvýhodnější nabídku 0,31 kč/m2 na dobu do uzavření KoPÚ. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Zastupitelstvo neschvaluje pacht pozemků 137/10,129/1,129/14,769/5 část,179/1 
část. Záměr pachtu bude znovu zveřejněn. 
Pro 0, proti 7, zdržel se 0 
 

14. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost TJ Sokol Kojetín o pomoc při sečení táborové 
louky. Vlastník Libor Goš si louku usuší na seno. 

 
- Žádost pana V. Všetičky o povolení vybudování zemního filtru na obecním pozemku 

vzata zpět, dle informace projektanta tento způsob není možný z důvodu kamenného 
podloží. 
 

- Zastupitelstvo schvaluje žádost pana A. Hegera o úpravy terénu – zešikmení meze na 
obecním pozemku p.č. 129/16 a 129/1 za účelem přístupu k jeho pozemku p.č. 74/1. 
Úpravy budou provedeny na jeho náklady. 
Starostka J. Hegerová a zastupitelka A. Hegerová před hlasováním upozornily, že jsou 
ve střetu zájmu. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (J. Hegerová, A. Hegerová) 
 

15. Starostka informovala o dalším postupu prací  uložení elektrického vedení do země, 
práce byly přerušeny z důvodu nebezpečí koronavirové nákazy, pokračování v příštím 
týdnu. 
 

- Dále poděkovala všem za spolupráci při organizaci karnevalu,  příjem činil 12290,-kč . 
 

- Zastupitelstvo schvaluje objednávku nůžkového party stanu jako náhradu za 
poškozený, hlášeno jako pojistná událost v roce 2019. 

- Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

16. V diskusi vystoupil P. Jirgl s připomínkou eroze na Pišlích, je třeba vytáhnout kmen 
stromu na horizont  bagrem nebo traktorem.  
Pan Jan Němec požaduje úklid kamenů z trávníku po výkopových pracích, hrozí 
poškození sekačky.  



 
Příští zasedání zastupitelstva obce zatím neurčeno. 
Přítomno 7 členů ZO 
Přítomno 8 občanů,  
Přečteno usnesení č. 2/2020 
Schváleno pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Zasedání ukončeno 18.00 hod. 
 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
 
 
Ve Vrážném 21.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Usnesení č. 2/2020 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 15.4.2020 

 
Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Schvaluje: Zapisovatelku: Anežka Hegerová, ověřovatelé Jiří Hazlbauer, Patrick Jirgl 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3.Schvaluje nabídku na opravu kapličky společnosti MOLAT spol. s r.o. Velké Opatovice za 
199 666,- kč včetně DPH 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Schvaluje  odvážení bioodpadu  do kompostárny ve Vísce na vlečce pana Němce 
z určeného místa či vlečky, při větším množství kontejnerem pana Letfuse a ukládá starostce 
poptat kontejner i použitý a sledovat dotační tituly za tímto účelem. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Bere na vědomí uzavření záležitosti - sdělení MV ČR, neoprávněně  vyplacená mimořádná 
odměna  v roce 2018 byla bývalou starostkou vrácena na účet obce. 
 
6. Schvaluje Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2019 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Schvaluje Zprávu kontrolního výboru ze dne 20.2.2020, kterou přednesla předsedkyně 
Kamila Popelková spolu s Plánem práce na rok 2020. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Schvaluje příspěvek Regionu MTJ na rok 2020 ve výši 30,-kč na občana. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
9.Schvaluje příspěvek na nákup knih do výměnného fondu, o který požádala Městská 
knihovna ve Svitavách ve výši 1000,-kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Schvaluje dar Záchranné stanici Zelené Vendolí ve výši 2000,-kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 



11. Schvaluje nabídku od p. Jana Letfuse Březinky 75,- kč/m (pletivo 160 cm), na kůly 
použije dřevo z prořezávky obecních lesních porostů.  
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P.Jirgl) 
 
12.Bere na vědomí možnost čerpat příspěvek z programu Sázíme budoucnost na 
výsadbu stromů v obci  - Pišle a mez nad čp. 2 – je nutný projekt, starostka poptá  u 
společnosti ARS Jan Vavřín Litomyšl. 

 
13. Schvaluje pacht pozemků p.č. 252/2, 758/5, 116/4 a 114 za účelem sušení sena 
panu Janu Němcovi, který předložil nejvýhodnější nabídku 0,31 kč/m2 na dobu do 
uzavření KoPÚ. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
14.Zastupitelstvo neschvaluje pacht pozemků 137/10,129/1,129/14,769/5 část,179/1 
část. Záměr pachtu bude znovu zveřejněn. 
Pro 0, proti 7, zdržel se 0 

 
15. Bere na vědomí žádost TJ Sokol Kojetín o pomoc při sečení táborové louky. 
Vlastník Libor Goš si louku usuší na seno. 
 
16.Schvaluje žádost pana A. Hegera o úpravy terénu – zešikmení meze na obecním 
pozemku p.č. 129/16 a 129/1 za účelem přístupu k jeho pozemku p.č. 74/1. Úpravy 
budou provedeny na jeho náklady. 
Starostka J. Hegerová a zastupitelka A. Hegerová před hlasováním upozornily, že jsou 
ve střetu zájmu. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (J. Hegerová, A. Hegerová) 
 

17. Zastupitelstvo schvaluje objednávku nůžkového party stanu jako náhradu za 
poškozený, hlášeno jako pojistná událost v roce 2019. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 
…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      
 
 
Ve Vrážném 21.4.2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 9.6.2020 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

  Goš Libor 

Omluven: Jiří Hazlbauer ze zdravotních důvodů 

 
1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Komplexní pozemkové úpravy - Aktualizace společného zařízení 
5. Kontrola usnesení 
6. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečného účtu a účetní 

závěrky za rok 2019 
7. Zpráva finančního výboru 
8. Rozpočtové opatření č. 2/2020 
9. Prodej pozemků dle GP 156-141/2020 p.č. 22/4 zast. plocha 6 m2, p.č. 763/2 ost. 

plocha 28 m2, p.č. 763/3 ost. plocha 5 m2  
10. Pacht pozemků p.č. 137/10, 129/1, 129/14, 769/5 část, 179/1 část,179/3 část 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-2005861 /VB/3-Vrážné, TS 

SY-0399 obnova 
12. Smlouva o právu k provedení stavby Vrážné č.17 stávající septik se změnou na 

bezodtokovou jímku 
13. Žádost o podporu Linky bezpečí 
14. Kanalizační řád 
15. Změna názvu bezejmenného potoka ve Vrážném na „Vráženský potok“ 
16. Žádosti a připomínky občanů 
17. Různé 
18. Diskuse   

 
 
 1.  
Starostka obce zahájila zasedání  před budovou obecního úřadu v 18.00 hod, přivítala 
všechny přítomné a zkontrolovala 2-metrový odstup v souladu s prevencí nebezpečí vzniku 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 
 
2. 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 



3. Zastupitelstvo obce volí: 
Zapisovatelku -Kamila Popelková, ověřovatele- Libor Goš, Anežka Hegerová 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci č. 2 plánu společných zařízení Komplexních 
pozemkových úprav ve Vrážném, kde byla doplněna doplňková cesta DC19 a došlo 
k převedení druhu pozemku pod cestou na ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Starostka dále informovala, že se zúčastnila dne 9.6.2020 kontrolního dne v rámci KoPÚ a 
Sboru zástupců, Pozemkový úřad má nyní k dispozici 100% souhlasů vlastníků k návrhu 
uspořádání pozemků ze 3. výzvy. 
 
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky ohledně výběrového řízení na 
dostavbu vodovodu I. etapa Vrážné  SO Teplice. Ve výběrovém řízení zvítězila Stavební 
vodohospodářská společnost s.r.o. Moravská Třebová za cenu 4 151 743,82 Kč.  Svazek řeší 
možnosti získání dotace od MZE. 
 
6. Starostka obce seznámila přítomné: 

a) S výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Krajským úřadem 
Pardubického kraje provedené dne 22.5.2020. Při přezkoumání nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

b) Se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce Vrážné za rok 2019. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí se závěrečným 
účtem a  účetní závěrkou za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru, kterou přednesl předseda Patrick 
Jirgl. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v k.ú. Vrážné panu ing. Zdenkovi 
Vykydalovi, Přemyslovice 362, dle předloženého GP 156-141/2020 p.č. 22/4 zast. plocha 6 
m2, p.č. 763/2 ost. plocha 28 m2, p.č. 763/3 ost. plocha 5 m2 za 35,-kč/m2 na náklady 
kupujícího. Záměr prodeje byl vyvěšen 20.5.2020, sejmut 5.6.2020. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
10.  Zastupitelstvo obce schvaluje pacht pozemků v k.ú. Vrážné paní Haně Malikovičové, 
Vrážné 36: 
p.č. 137/10 ostatní plocha 68 m2, p.č. 769/5 ostatní plocha 1450 m2, p.č. 179/1 ostatní 
plocha 135 m2, p.č. 129/1 ost. plocha 770 m2, p.č. 129/14 ost. plocha 416 m2. Záměr pachtu 
byl zveřejněn 22.4.2020, sejmut 8.5.2020. 



Před sepsáním pachtovní smlouvy zastupitelstvo prověří, zda na parcele č. 129/1 neproběhly 
terénní úpravy, které v těchto místech provedla paní Hana Malikovičová. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene vedení 
služebnosti č.IE-12-2005861 /VB/3-Vrážné, TS SY-0399 obnova, na základě již uzavřené 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem VB je právo oprávněné ČEZ  
Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci za jednorázovou úhradu ve výši 7300,-kč. 
 
 Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
12. Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o právu k provedení stavby Vrážné čp.17 – 
č.p.743/1 stávající septik se změnou na bezodtokovou jímku. Odbor životního prostředí 
v Moravské Třebové uzavření této Smlouvy k povolení stavby nevyžaduje, stačí souhlas, 
který byl manželům Navrátilovým, bytem Hliníky 516/4, Velké Opatovice udělen. Změnu 
septiku na bezodtokovou jímku zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
13. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Linku bezpečí z.s. Praha 8 ve výši 1000,-kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
14.Zastupitelstvo schvaluje Kanalizační řád  na vypouštění odpadních vod do jednotné 
kanalizace obce Vrážné. Dále schvaluje jednorázový poplatek 500,-kč za připojení k jednotné 
kanalizaci  na vypouštění přečištěných vod z domovních čistíren odpadních vod. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
15. Zastupitelstvo pověřuje starostku vyřízením změny názvu bezejmenného potoka, 
pravého přítoku Nectavy ve Vrážném na „Vráženský potok“. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Starostka informovala o místním šetření dočištění potoka na návsi – odstranění sedimentů a 
údržbou pod mosty zástupci odboru životního prostředí v Moravské Třebové. Částečně bylo 
provedeno společností ELPO s.r.o. Hrochův Týnec v souvislosti s uložením vedení elektriky do 
země. 
 

16. Žádosti a připomínky občanů - paní A. Procházková žádá o usazení kanalizační mříže 
před domem čp.5, starostka poptá. 
Pan A. Heger dává podnět k prošetření uloženého nebezpečného odpadu (zbytky 
telefonních sloupů) na p.č. 769/4, (foto předloženo). Zastupitelstvo skutečnost 
prověří. 
Návrh od občanů odstranit starý stožár na návsi, na kterém byl dříve zřejmě 
připevněn rozhlasový amplion. Další návrh -  k rybníku umístit dřevěné lavečky se 
stolem.Zajistí starostka. 
TJ Sokol Kojetín zatím projednává, zda v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19 
uskuteční letní tábor. V případě potřeby zastupitelstvo schvaluje provést  sečení 
louky (3700 m2) technikou a zaměstnancem obce za 1,-kč/m2. 



Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

17. Zastupitelstvo bere na vědomí provedenou opravu a revizi hromosvodů za částku kč 
14 770,- panem Petrem Kalandrou Jevíčko. 
Starostka připomněla občanům, že do kontejneru na plast je možné ukládat také 
plechovky od nápojů. Ekokom připravuje od 1.7.2020 bonus, za každou nádobu ve 
veřejné sběrné síti, do které bude možno třídit kovové obaly, samostatně nebo ve 
více komoditním sběru, obdrží obec čtvrtletně  30 Kč za nádobu, ročně tedy 120 Kč. 
 
Předsedkyně kulturní komise podala informaci k organizaci Cyrilometodějské poutě. 
 

18. V diskusi nikdo neměl příspěvek. 
 
 
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce zatím neurčen. 
Přítomno 6 členů ZO 
Přítomno 12 občanů,  
Přečteno usnesení č. 3/2020 
Schváleno pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Zasedání ukončeno 19.30 hod, poté se zastupitelstvo odebralo na prověření 
informace k uložení nebezpečného odpadu na p.č. 769/4 a terénních úprav na p.č. 
129/1.  

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
 
 
Ve Vrážném 15.6.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 3/2020 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 9.6.2020 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatelku: Kamila Popelková, ověřovatele: Libor Goš, Anežka Hegerová 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Schvaluje aktualizaci č. 2 plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav ve 
Vrážném, kde byla doplněna doplňková cesta DC19 a došlo k převedení druhu pozemku pod 
cestou na ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí se 
závěrečným účtem a  účetní závěrkou za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 
2019. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Bere na vědomí informaci starostky ohledně výběrového řízení na dostavbu vodovodu I. 
etapa Vrážné  SO Teplice. Ve výběrovém řízení zvítězila Stavební vodohospodářská 
společnost s.r.o. Moravská Třebová za cenu 4 151 743,82 Kč.  Svazek řeší možnosti získání 
dotace od MZE. 
 
6. Schvaluje zprávu finančního výboru. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Schvaluje prodej pozemků v k.ú. Vrážné panu ing. Zdenkovi Vykydalovi, Přemyslovice 362, 
dle předloženého GP 156-141/2020 p.č. 22/4 zast. plocha 6 m2, p.č. 763/2 ost. plocha 28 
m2, p.č. 763/3 ost. plocha 5 m2 za 35,-kč/m2 na náklady kupujícího. Záměr prodeje byl 
vyvěšen 20.5.2020, sejmut 5.6.2020. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Schvaluje pacht pozemků v k.ú. Vrážné paní Haně Malikovičové, Vrážné 36: 
p.č. 137/10 ostatní plocha 68 m2, p.č. 769/5 ostatní plocha 1450 m2, p.č. 179/1 ostatní 
plocha 135 m2, p.č. 129/1 ost. plocha 770 m2, p.č. 129/14 ost. plocha 416 m2. Záměr pachtu 
byl zveřejněn 22.4.2020, sejmut 8.5.2020. 
Zastupitelé po ukončení zasedání prověří, zda nebyly provedeny terénní  úpravy  na p.č. 
129/1 paní H. Malikovičovou.  
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 



10.Pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene vedení služebnosti č.IE-
12-2005861 /VB/3-Vrážné, TS SY-0399 obnova, na základě již uzavřené budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. Obsahem VB je právo oprávněné ČEZ  Distribuce, a.s. se sídlem 
v Děčíně umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na 
dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci za jednorázovou 
úhradu ve výši 7300,-kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Bere na vědomí provedení stavby Vrážné čp.17 – č.p.743/1 stávající septik se změnou na 
bezodtokovou jímku  manželů Navrátilových, bytem Hliníky 516/4, Velké Opatovice.  
 
12. Schvaluje příspěvek pro Linku bezpečí z.s. Praha 8 ve výši 1000,-kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
13. Schvaluje Kanalizační řád  na vypouštění odpadních vod do jednotné kanalizace obce 
Vrážné. Dále schvaluje jednorázový poplatek 500,-kč za připojení k jednotné kanalizaci  na 
vypouštění přečištěných vod z domovních čistíren odpadních vod. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
14. Pověřuje starostku vyřízením změny názvu bezejmenného potoka, pravého přítoku 
Nectavy ve Vrážném na „Vráženský potok“. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
15. Schvaluje  sečení louky, na které pořádá letní tábor TJ Sokol Kojetín (3700 m2) technikou 
a zaměstnancem obce za 1,-kč/m2. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
16. Bere na vědomí podnět A. Hegera k prošetření uloženého nebezpečného odpadu (zbytky 
telefonních sloupů) na p.č. 769/4, (foto předloženo). Zastupitelstvo skutečnost prověří po 
ukončení zasedání. 
 

17. Bere na vědomí připomínku: 
-  paní A. Procházkové o usazení kanalizační mříže před domem čp.5, starostka poptá. 
-  občanů odstranit starý stožár na návsi, na kterém byl dříve zřejmě připevněn 

rozhlasový amplion. Zajistí starostka.  
- k rybníku umístit dřevěné lavečky se stolem. Zajistí starostka. 
18. Bere na vědomí provedenou opravu a revizi hromosvodů za částku kč 14 770,- panem 

Petrem Kalandrou Jevíčko. 
19. Bere na vědomí, že do kontejneru na plast je možné ukládat také plechovky od 

nápojů.  
20. Bere na vědomí informaci předsedkyně kulturní komise A. Hegerové k organizaci 

Cyrilometodějské poutě. 
Ve Vrážném 15.6.2020 

…………………………………                       

Ing. Jana Hegerová    
    Starostka obce   



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 9.7.2020 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

  Goš Libor 

 
Program: 
 
1.Zahájení  
2.Schválení programu  
3.Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4.Kontrola usnesení 
5.Smlouva o poskytnutí individuální dotace  na ÚP 
6.Zařazení území obce Vrážné do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko  na 

programové období 2021 – 2027. 

7.Žádosti a připomínky občanů 
8.Různé 
9.Diskuse   
 
Ad: 
1. Starostka obce zahájila zasedání  před budovou obecního úřadu v 19.00 hod, přivítala 
všechny přítomné. 
 
2.Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3.Zastupitelstvo obce volí: 
Zapisovatelku –Soňa Grohmannová, ověřovatele- Patrick Jirgl, Kamila Popelková 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- nevyhovění žádostem o dotaci Pardubického kraje z POV na rok 2020 na obnovu veřejných 
prostranství obcí Regionu MTJ (žádost byla podána na opravu poklopu obecní studny). 
- informaci Zeměměřičského úřadu Praha 8 o změně názvu bezejmenného potoka ve 
Vrážném na „Vráženský potok“ 
- Z důvodu dodatečného ohlášení dočištění potoka nutnost objednání rozborů sedimentů 
potoka v akreditované laboratoři z důvodu změny vyhlášky. Rozbory z roku 2014 nejsou 
dostačující. 
- černá skládka telefonních sloupů na p.č. 769/4 je odstraněna  



-Bylo zjištěno, že paní H. Malikovičová vybudovala část tůně na obecním pozemku  p.č. 129/1 

bez souhlasu obce. Ačkoli ZO nesouhlasí s tímto postupem, přihlédlo k tomu, že tento 

pozemek je v KoPÚ navržen do vlastnictví H. Malikovičové a je součástí návrhu pachtovní 

smlouvy a dále s ohledem na  příznivý dopad na životní prostředí, vybudování tůně v případě 

uzavření pachtovní smlouvy s H. Malikovičovou toleruje. 

5.ZO schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí individuální dotace na pořízení ÚP Kč 90 tis. a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy s poskytovatelem – Pardubickým krajem. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6. ZO schvaluje zařazení území obce Vrážné do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko  na programové období 2021 – 2027. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Dále bere na vědomí krácení příspěvku v souvislosti s mimořádnou situací způsobenou 
onemocněním COVID-19 od  MAS projekt Malý leader na opravu  dětského a volejbalového 
hřiště z původně 50 tis. způsobilých výdajů na 36 tis., dotace činí 70 %. Bude svolána 
pracovní schůzka k upřesnění oprav. 

 
7. Připomínka paní Procházkové A. k pořízení nové pečící trouby – bude zakoupena. 
Dále připomínka starosty SDH L. Hollera k nevyhovujícímu stavu hasičské stříkačky a  hadic. 
SDH provede kontrolu vybavení. 
 
8. Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí ČR, z.s. Prostějov 
Pro 0, proti 7, zdržel se 0 

- ZO bere na vědomí vyúčtování Cyrilometodějské pouti. 
- ZO bere na vědomí zahájení oprav kapličky firmou MOLAT Velké Opatovice. 
-  

9. Starostka informovala přítomné o setkání na hranici Bezděčí – Vrážné dne 31.7.2020. 
 
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce zatím neurčen. 
Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 9 občanů,  

Přečteno usnesení č. 4/2020 

Schváleno pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Zasedání ukončeno 19.40 hod,  

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      

Ověřovatelé ………………………………………………… 
 

 
Ve Vrážném 12.7.2020 



Usnesení č. 4/2020 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 9.7.2020 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatelku: Soňa Grohmannová, ověřovatele- Patrick Jirgl, Kamila Popelková 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Bere na vědomí nevyhovění žádostem o dotaci Pardubického kraje z POV na rok 2020 na 
obnovu veřejných prostranství obcí Regionu MTJ (žádost byla podána na opravu poklopu a 
stropu obecní studny). 
 
4. Bere na vědomí informaci Zeměměřičského úřadu Praha 8 o změně názvu bezejmenného 
potoka ve Vrážném na „Vráženský potok“ 
 
5.Bere na vědomí z důvodu dodatečného ohlášení dočištění potoka nutnost objednání 
rozborů sedimentů potoka v akreditované laboratoři z důvodu změny vyhlášky. Negativní 
rozbory z roku 2014 nejsou dostačující. 
 
6. Bere na vědomí, že černá skládka telefonních sloupů na p.č. 769/4 je odstraněna.  
 

7. Toleruje terenní úpravy -  vybudování tůně na obecní p.č. 129/1 paní H. Malikovičovou 
Vrážné 36 v případě uzavření navržené pachtovní smlouvy na tento pozemek a vzhledem 
k příznivému dopadu na životní prostředí. 
 
8. Schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí individuální dotace na pořízení ÚP Kč 90 tis. a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy s poskytovatelem – Pardubickým krajem. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Schvaluje zařazení území obce Vrážné do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko  na programové období 2021 – 2027. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10.Bere na vědomí krácení příspěvku v souvislosti s mimořádnou situací způsobenou 
onemocněním COVID-19 od  MAS projekt Malý leader na opravu  dětského a volejbalového 
hřiště z původně 50 tis. způsobilých výdajů na 36 tis., dotace činí 70 %. 
 
11. Neschvaluje finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, 
z.s. Prostějov 
Pro 0, proti 7, zdržel se 0 
 
12.Bere na vědomí vyúčtování Cyrilometodějské pouti. 
 



13. Bere na vědomí zahájení oprav kapličky firmou MOLAT Velké Opatovice od 10.7.2020. 
 
Ve Vrážném 12.7.2020 

…………………………………                       

Ing. Jana Hegerová    
         Starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 15.9.2020 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Hegerová Anežka – příchod 17,35 hod 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

  Goš Libor 

 
Program: 
 
1.Zahájení  

2.Schválení programu  

3.Volba zapisovatele a ověřovatelů  

4.Kontrola usnesení 

5.Zpráva kontrolního výboru 

6.Vícepráce – oprava kapličky 

7.Rozpočtové opatření č.3 

8.Program rozvoje obce 

9.Smlouva o poskytnutí víceúčelového příspěvku „Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko pro rok 2020 Obec Vrážné – Oprava dětského a volejbalového hřiště ve Vrážném 

10.Dotační výzva č. 4 z Programu rozvoje venkova 

11.Zrušení telefonní budky 

12.Lesní hospodaření, výsadba stromů 

13.Oprava cesty k Pískové skále 

14.Žádosti a připomínky občanů 

15.Různé 

16.Diskuse   



1.  
Starostka obce zahájila zasedání  před budovou obecního úřadu v 17.00 hod, přivítala 
všechny přítomné a zkontrolovala 2-metrový odstup v souladu s prevencí nebezpečí vzniku 
onemocnění COVID-19. 
 
2. 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Zastupitelstvo obce volí: 
Zapisovatelku Kamilu Popelkovou, ověřovatele – Soňu Grohmannovou, Jiřího Hazlbauera 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
4. ZO bere na vědomí  
- informaci ohledně KoPÚ, návrh nového uspořádání zatím není dokončen. 
 - informaci o změně projektu na domovní ČOV k budově OÚ. Starostka vyřizuje stavební 
povolení. Původní projekt je nutno opravit, navržené řešení nevychází výškově, byla 
provedena sonda. 
- informaci o obdrženém souhlasu s provedením udržovacích prací v korytě Vráženského 
potoka. Faktura za rozbor sedimentů 15 609,-kč. 
 
5.ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru, kterou přednesla předsedkyně Kamila Popelková. 
Kontrolní výbor měl dotaz k poplatku za užívání veřejného prostranství. Obec OZV č.1/2004 o 
místních poplatcích, která obsahovala i  užívání veřejného prostranství zrušila OZV č. 4/2019. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
6. ZO schvaluje vícepráce na opravě kapličky 47 tis. kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
P. Jirgl navrhuje instalaci dřevěných žaluzií do oken věže. Starostka službu poptá. 
 
7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
8. ZO schvaluje Program rozvoje obce na roky 2020-2025. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
9. ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí víceúčelového příspěvku „Malý 
LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020 Obec Vrážné – Oprava dětského a 
volejbalového hřiště ve Vrážném, příspěvek ve výši 25 320,-kč, což je 70% způsobilých výdajů 
projektu. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním žádosti v dotační výzvě č. 4 Programu 
rozvoje venkova MAS v sekci Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven na projekt 
Modernizace sociálního zařízení. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 



11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci O2 Czech Republic a.s. o zrušení veřejného 
telefonního automatu Vrážné v několika etapách. Provoz končí k 1.1.2021. 
Dále neschvaluje nabídku na odkup telefonní budky za 500,-kč, ani ponechání betonového 
základu. 
Pro 1 (P. Jirgl), proti 6, zdržel se 0  
 
12.ZO bere na vědomí zprávu L. Goše o lesním hospodaření, zejména pokračující kůrovcové 
kalamitě.  
ZO schvaluje snížit cenu měkkého palivového dřeva na 300,-kč/m3. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
ZO pověřuje starostku objednáním lesních stromků u LŠ Moravská Třebová (Udánky) 1100 ks 
jedle, 2900 ks buk, 250 ks modřín, 700 ks javor klen, dle cenové nabídky. Stromky jsou 
určeny k vysázení na Pískové skale, u chaty P. Studeného a v Chrastavci. Na výsadbu stromků 
bude vyhlášena brigáda. 
Pro 6, proti 1 (P. Jirgl) , zdržel se 0 
 
13. ZO schvaluje opravu k zajištění sjízdnosti části účelové komunikace – k Pískové skale, 
která je poškozená přívalovými dešti. Odhadovaná částka 60-80 tis. kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
14. - ZO bere na vědomí výpověď pachtu za účelem sušení sena pana J. Němce na p.č. 114 a 
část p.č. 116/4. Starostka vypracuje dodatek pachtovní smlouvy. 
 
- ZO bere na vědomí informaci pana Všetičky o vývratech borovic, které ohrožují nemovitosti 
čp.  40 a 33. Místostarosta obdržel nabídku 1-2 tis. kč/strom. Těžba rizikových borovic by 
byla provedena v době vegetačního klidu. Starostka poptá ještě u jiné firmy. 
 
-S připomínkou vystoupil P. Zedník ohledně rozhodnutí MěÚ Moravská Třebová, odbor ŽP -  
změna septiku manželů Navrátilových na bezodtokovou jímku před jeho nemovitostí čp. 18. 
Proti rozhodnutí se odvolal. 
 
15. ZO posoudilo dotaz pana J. Němce na údržbu zeleně pro občany obecní zahradní 
technikou, ZO neschvaluje. 
Pro 0, proti 5, zdržel se 2 (A. Hegerová, J. Hazlbauer) 
 
16. V diskusi informoval O. Němec o poškozené krajnici před jeho nemovitostí čp. 13, je 
ochoten opravit sám, materiál na místo zajistí obec. 
 
Starostka připomněla 19.9.2020 sobotní akci Nohejbalový turnaj SDH a Stezku odvahy pro 
děti. Další akce Ukliďme Vrážné se koná 26.9. 2020.  
Závěrem pozvala přítomné na volby do zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3. 
října 2020. 
 
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce zatím neurčen. 
Přítomno 7 členů ZO 

Přečteno usnesení č. 5/2020 



Schváleno pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Zasedání ukončeno 18.48 hod,  

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      

Ověřovatelé ………………………………………………… 
 

 
Ve Vrážném 21.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 5/2020 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 15.9.2020 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatelku: Kamila Popelková, ověřovatele- Soňa Grohmannová, Jiří Hazlbauer  
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3.ZO bere na vědomí: 
- informaci ohledně KoPÚ, návrh nového uspořádání pozemků zatím není k dispozici. 
 
 - informaci o změně projektu na domovní ČOV k budově OÚ. Původní projekt je nutno 
opravit, navržené řešení nevychází výškově, starostka vyřizuje stavební povolení. 
 
- souhlas s provedením udržovacích prací v korytě Vráženského potoka. 
 
4. ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
5.ZO schvaluje vícepráce na opravě kapličky 47 tis. kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
P. Jirgl navrhuje instalaci dřevěných žaluzií do oken věže. Starostka službu poptá. 
 
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
7.ZO schvaluje Program rozvoje obce na roky 2020-2025. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
8. ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí víceúčelového příspěvku „Malý 
LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020 Obec Vrážné – Oprava dětského a 
volejbalového hřiště ve Vrážném, příspěvek ve výši 25 320,-kč, což je 70% způsobilých výdajů 
projektu. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
9.Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním žádosti v dotační výzvě č. 4 Programu 
rozvoje venkova MAS v sekci Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven na projekt 
Modernizace sociálního zařízení. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci O2 Czech Republic a.s. o zrušení 
veřejného telefonního automatu Vrážné v několika etapách. Provoz končí k 1.1.2021. 



Dále neschvaluje nabídku na odkup telefonní budky za 500,-kč, ani ponechání betonového 
základu. 
Pro 1 (P. Jirgl), proti 6, zdržel se 0  
 
11. ZO bere na vědomí zprávu L. Goše o lesním hospodaření, zejména pokračující kůrovcové 
kalamitě. ZO schvaluje snížit cenu měkkého palivového dřeva na 300,-kč/m3. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
12. ZO pověřuje starostku objednáním lesních stromků u LŠ Moravská Třebová (Udánky) 
1100 ks jedle, 2900 ks buk, 250 ks modřín, 700 ks javor klen, dle cenové nabídky. Stromky 
jsou určeny k vysázení na Pískové skale, u chaty P. Studeného a v Chrastavci.  
Pro 6, proti 1 (P. Jirgl) , zdržel se 0 
 
13. ZO schvaluje opravu k zajištění sjízdnosti části účelové komunikace – k Pískové skale, 
která je poškozená přívalovými dešti. Odhadovaná částka 60-80 tis. kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
14. ZO bere na vědomí výpověď pachtu za účelem sušení sena pana J. Němce na p.č. 114 a 
část p.č. 116/4. Starostka vypracuje dodatek pachtovní smlouvy. 
 
15. ZO bere na vědomí informaci pana Všetičky o vývratech borovic, které ohrožují 
nemovitosti čp.  40 a 33. Místostarosta obdržel nabídku 1-2 tis. kč/strom. Těžba rizikových 
borovic by byla provedena v době vegetačního klidu. Starostka poptá ještě u jiné firmy. 
 
16. ZO neschvaluje návrh pana J. Němce na údržbu zeleně pro občany obecní zahradní 
technikou. 
Pro 0, proti 5, zdržel se 2 (A. Hegerová, J. Hazlbauer) 
 
 
 
 

Ve Vrážném 21.9.2020 
…………………………………                       

Ing. Jana Hegerová    
         Starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 4.12.2020 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

  Goš Libor 

 
Program: 
 
1.Zahájení  
2.Schválení programu  
3.Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4.Kontrola usnesení 
5. Rozpočtové opatření č.4 
6.Rozpočet na rok 2021 
7.Inventury majetku obce 2020 
8.Neinvestiční dotace MAS Malý LEADER, POV 
9.Cena vodného na rok 2021 
10.Příspěvek na domovní ČOV 
11.Dodatek smlouvy SUEZ, čipování popelnic 
12.Nabídka k odkupu pozemku p.č. 371 
13.Prohrnování sněhu 2021 
14.Nákup křovinořezu 
15.Mikulášské balíčky 
16.Žádosti a připomínky občanů 
17.Různé 
17.Diskuse   
 
1.Starostka obce zahájila zasedání  v budově obecního úřadu v 17.00 hod, přivítala všechny 
přítomné a zkontrolovala, zda mají přítomní roušky a zda je dodržen 2-metrový odstup 
v souladu s prevencí nebezpečí vzniku onemocnění COVID-19. 
 
2.Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Zastupitelstvo obce volí: 
Zapisovatelku Anežku Hegerovou, ověřovatele – Patricka Jirgla, Libora Goše 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 



4.Kontrola usnesení 

- Starostka seznámila přítomné se situací ohledně kácení rizikových stromů a úklidu dřeva.  
- Starostka požádala o dotaci na opravu pánských toalet, s rozpočtem na tuto zakázku, naše 
žádost byla zaregistrována, v dalším kroku je potřeba oslovit 3 firmy.  
 
- Starostka informovala o sázení stromků, nyní je vysazeno na třech místech 1100 jedlí, 250 
javorů a 250 modřínů. Dále jsou objednány buky. Dále byla osázena mez  ovocnými stromy. 
 
- Územní plán – architekt poslal dodatek smlouvy, změna vznikla na základě změny u 
architekta – stal se plátcem DPH. Dodatek schválen 7/0/0 
8. 12. Proběhne schůzka s projektantem, kde mohou občané vznést svoje dotazy a 
připomínky. Informace je uvedena v letáčku. 

5. Rozpočtové opatření č.4 
Zastupitelstvo bere na vědomí příspěvek  Pardubického kraje, který je financován z rozpočtu 
MZE, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity  za rok 2019 ve výši 102 609 Kč. Výdaje 
900 000 Kč na dostavbu vodovodu se přesouvají do příštího roku. Rozpočtové opatření č. 4 
schváleno 7/0/0 
 
6.Rozpočet na rok 2021 
Návrh: Příjmy 1 263 120 Kč Výdaje 2 487 000 Kč; financování z přebytků v minulých letech. 
Rozpočet na rok 2021 schválen 7/0/0 
 
7.Inventury majetku obce 2020 
Starostka seznámila přítomné s plánem inventur a požádala dotyčné o domluvě na datu 
provedení inventur, bylo stanoveno na úterý 29.12.2020 v 15:30. 
 
8.Neinvestiční dotace MAS Malý LEADER, POV 
Obec žádala o opravu uliční vpusti na rok 2020, dotační titul pro Mikroregion MTJ byl zrušen. 
Starostka požádala přes MAS Malý LEADER na rok 2021. Rozpočet byl stanoven na 29 040 Kč, 
dotace by činila 70%. 
Program obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 – na základě provedené revize mostů 
v minulém roce by bylo na místě požádat o dotaci z titulu Podpora obnovy staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury, předmětem je oprava mostů a lávek, je vypracován rozpočet na 
opravu 2 mostků a 2 propustků ve vlastnictví obce. Starostka požádá o dotaci, schváleno 
7/0/0 
Ministerstvo zemědělství – dotační titul Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro 
rok 2021, zahrnující opravu drobných sakrálních staveb. Ve špatném stavu je kříž u č.p. 1, ten 
se však nenachází na obecním pozemku. Není známo, kdo je vlastníkem kříže, ani kdo je 
majitelem pozemku, na němž kříž stojí. Starostka se obrátila s dotazem na státní archiv. 

9.Cena vodného na rok 2021 
V návrhu je zvýšení ceny vodného z 38,50 Kč na 42 Kč.  
 Schváleno 7/0/0 
Starostka informovala o situaci ohledně dostavby vodovodu.  

10.Příspěvek na domovní ČOV 



Byla přijata žádost od A. Němce. J. Hazlbauer a S. Grohmannová provedli kontrolu provedení 
stavby a dokumentace, příspěvek 30 tis. kč byl schválen 7/0/0. 

Byla přijata žádost od ing. Vykydala. Žádá o možnost vykopat odvod odpadní vody přes 
místní komunikaci, protlak není možný. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Starostka navrhla prodloužit lhůtu na poskytování příspěvků ČOV do konce roku 2021. 
Zastupitelstvo schvaluje 7/0/0. 

Starostka informovala o pokračující situaci s šetřením stížností ze strany P. Zedníka ohledně 
septiku Navrátilových čp. 17. 

11.Dodatek smlouvy SUEZ, čipování popelnic 

Přílohu č. 1 společnosti SUEZ CZ a.s. Brno ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu 
číslo 103 000 147 na rok 2021 včetně ceníků 1-4. Navýšení ceny vzhledem k inflaci o 3%, 
odvoz komunálního odpadu  probíhá 1x za 14 dní. Zastupitelstvo schvaluje dodatek 7/0/0. 
V současnosti poplatek za občana 500 Kč, bude nutné reagovat na změnu nové odpadové 
legislativy, zejména na placení poplatku za ukládání odpadů na skládku. 
 
SUEZ nabízí čipy/etikety na popelnice. Čipy umožňují sledovat množství produkovaného 
odpadu na č.p.; SUEZ však nevlastní na vozidle odpadní váhu. 
Zastupitelstvo návrh neschvaluje. 0/7/0 
 
12.Nabídka k odkupu pozemku p.č. 371 
Paní Coufalová nabízí pozemek v Záličku 532 m2 za cenu 30 tis. Kč. Zastupitelstvo nabídku 
nepřijímá z důvodu vysoké ceny. 0/7/0 
 
13.Prohrnování sněhu 2021 
Pan Holler nabízí obci prohrnování sněhu, 500 Kč bez daně za prohrnutí. V současnosti 
zajišťuje prohrnování sněhu místní občan J. Němec. Zastupitelstvo schvaluje prodloužit 
dohodu s J. Němcem. Schváleno 7/0/0 
 
14.Nákup křovinořezu 
K. Navrátil, který pracuje na  dohodu na údržbu zeleně, žádá o zakoupení nového 
křovinořezu. Z důvodu neznalosti technického stavu stroje bude řešeno v rámci inventur.  
Dále požaduje delší štít na ochranu obličeje, zajistí starostka. 
 
15.Mikulášské balíčky 
V obci je 5 dětí do15 let, balíček za 60 Kč. Náklady na balíčky činí 300 Kč. Zastupitelstvo 
schvaluje cenu balíčku 7/0/0 

16.Žádosti a připomínky občanů 

P. Juricová žádala o odkup pozemku v okolí obce, do doby jednání ZO však už odkoupili 
nemovitost v jiné blízké obci.  



R. Pokorná odstupuje od výpůjčky kompostéru na bioodpad, zároveň M. Křenek žádá o 
vypůjčení kompostéru. Kompostér mu bude zapůjčen.  
P. Jirgl vystoupil s příspěvkem k tématu, do budoucna také poptává kompostér na bioodpad.  

17.Různé 
Starostka seznámila přítomné s návrhem vypínání veřejného osvětlení v noci. Starostka zjistí, 
jaká je situace ohledně práv a povinností, popř. jaká by byla cena a úspora. 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že je možné získat dotaci na veřejné osvětlení LED a solárních 
svítidel, schůzka s poskytovatelem proběhne 9.12.2020.  
 
V období voleb došlo k odcizení úchytů z horolezecké stěny. Podnět byl podán do Jevíčka 
k přestupkové komisi, případ je stále v řešení.  
 
Obec obdržela nabídku na právní poradenství od firmy DAS, v současnosti má smlouvu s Mgr. 
Hamplovou. Starostka seznámila zastupitelstvo s průběhem spolupráce s Mgr. Hamplovou, 
zastupitelstvo navrhuje odstoupit od této smlouvy a uzavřít s firmou DAS, schváleno 7/0/0.  
 
Byla opraveno výčepní zařízení společností LINDR CZ s.r.o. Sadová.  

18.Diskuse   

Proběhla krátká debata ohledně Silvestrovského ohňostroje, letos se neuskuteční. 

Zasedání ukončeno 18.36 hod,  

 

Zapsala: ………………………………………………………. 

 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      

Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
 

Ve Vrážném 7.12.2020        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení č. 6/2020 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 4.12.2020 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatelku: Anežka Hegerová, ověřovatele- Patrick Jirgl, Libor Goš  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 171/19 na Územní plán Vrážné, zhotovitel A-
PROJEKT Pardubice s.r.o. se stal plátcem DPH. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Zastupitelstvo bere na vědomí schůzku veřejnosti s projektantem dne 8.12.2020, na které 
předloží doposud zpracovaný návrh ÚP obce. 
 
4. Schvaluje rozpočtové opatření č.4. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 
Příjmy 1 263 120 Kč Výdaje 2 487 000 Kč; rozdíl bude financován z přebytků  minulých let.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Schvaluje provedení inventur majetku, závazků a pohledávek obce Vrážné dne 29.12.2020. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Schvaluje podat žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2021 – 
z titulu Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, předmětem je oprava 
mostů a lávek, na základě provedené prohlídky mostů  je vypracován rozpočet na opravu 2 
mostků a 2 propustků ve vlastnictví obce.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Schvaluje žádost o dotaci přes MAS Malý LEADER na rok 2021 na opravu uliční vpusti 
(strop studny před budovou obecního úřadu). Rozpočet byl stanoven na 29 040 Kč, dotace 
by činila 70%. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Bere na vědomí možnost získat dotaci od Ministerstva zemědělství – dotační titul Údržba 
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021, zahrnující opravu drobných 
sakrálních staveb. Ve špatném stavu je kříž u č.p. 1, ten se však nenachází na obecním 
pozemku. Není známo, kdo je vlastníkem kříže, ani kdo je majitelem pozemku, na němž kříž 
stojí. Starostka se obrátila s dotazem na státní archiv. 



10. Schvaluje cenu vodného na rok 2021 Kč 42,- včetně DPH. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Schvaluje příspěvek 30 tis. kč Aleši Němcovi, Vrážné 39 na vybudování DČOV. Kontrolu 
provedení stavby a dokumentace potvrdila S. Grohmannová a J. Hazlbauer. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
12. Schvaluje prodloužení poskytování příspěvku na vybudování DČOV do konce roku 2021. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
13. Bere na vědomí žádost ing. Vykydala  o možnost vykopat odvod odpadní vody 
z nemovitosti čp. 32 přes místní komunikaci, protlak není možný. 

14. Schvaluje Přílohu č. 1 společnosti SUEZ CZ a.s. Brno ke Smlouvě o sběru, svozu a 
odstranění odpadu číslo 103 000 147 na rok 2021 včetně ceníků č. 1-4. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
15. Schvaluje nabídku SUEZ CZ a.s. na čipy/etikety na popelnice. Čipy umožňují sledovat množství 
produkovaného odpadu na č.p.   

Pro 0, proti 7, zdržel se 0, nabídka nebyla schválena. 
 
16. Schvaluje nabídku k odkupu pozemku p.č. 371 
Paní Coufalová nabízí pozemek v Záličku 532 m2 za cenu 30 tis. Kč. Zastupitelstvo nabídku 
nepřijímá z důvodu vysoké ceny. 
Pro 0, proti 7, zdržel se 0 
 
17.Schvaluje prodloužit dohodu na prohrnování sněhu 2021 s panem J. Němcem, Vrážné 
čp.39. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
18.Bere na vědomí žádost K. Navrátila, který pracuje na  dohodu na údržbu zeleně o 
zakoupení nového křovinořezu. Z důvodu neznalosti technického stavu stroje bude řešeno 
v rámci inventur.  
 

19.Schvaluje  Mikulášské balíčky, v obci je 5 dětí do15 let, balíček za 60 Kč. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
20.Bere na vědomí R. Pokorná, Vrážné 1 odstupuje od výpůjčky kompostéru na bioodpad, 
který vrátila. Zároveň M. Křenek, bytem U hřiště 278,Chornice žádá o vypůjčení kompostéru 
k nemovitosti čp. 37. Kompostér mu bude zapůjčen.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
21. Pověřuje starostku ke zjištění informací ohledně práv a povinností obce v souvislosti 
s návrhem vypínání veřejného osvětlení v noci, popř. jaká by byla cena a úspora. 
 
22. Bere na vědomí, že je možné získat 100 % dotaci na veřejné osvětlení LED a solární 
svítidla. 



 
23. Bere na vědomí, že v období voleb došlo k odcizení úchytů z horolezecké stěny. Podnět 
byl podán do Jevíčka k přestupkové komisi, případ je stále v řešení.  
 
24. Pověřuje starostku vypovědět smlouvu na právní poradenství s advokátkou Mgr. Janou 
Zwyrtek Hamplovou Mohelnice a uzavřít smlouvu na pojištění právní ochrany se společností 
D.A.S. Rechtsschutz AG Praha.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 
 
Ve Vrážném 7.12.2020 
 
 

…………………………………                       

Ing. Jana Hegerová    
         Starostka obce  
 
 
 


