Usnesení č. 1/2021
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 25.2.2021
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje program zasedání.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
2.Volí zapisovatelku Soňu Grohmannovou, ověřovatele – Anežku Hegerovou, Kamilu Popelkovou

Pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. Schvaluje omezit provoz veřejného osvětlení na 50 % v době od 00.00 – do 04.00 hod.
Pro 6, proti 1 (L.Goš),zdržel se 0
4. Bere na vědomí uskutečnění pracovní schůzky ke zhodnocení využitelnosti a stavu
zahradní techniky, termín bude upřesněn.
5. Bere na vědomí hodnocení roku 2020.
6. Schvaluje koupi lesního pozemku od paní V. Cxxxxxxvé Kladky, výměra 527 m2, PK č.371 za
částku 10 000,-kč a pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy, vklad na KN bude možný až
po ukončení pozemkových úprav.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
7.Schvaluje uzavřít s ČEZ Distribuce a.s. Děčín Smlouvu o zřízení věcného břemene –
Služebnosti č. IE-12-2006497/VB/01, Vrážné – rekonstrukce knn za částku 1000,-kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
8.Schvaluje spolufinancování na dostavbu vodovodního řadu pro obec Vrážné dobrovolnému
svazku obcí SO TEPLICE ve výši 60% z částky bez DPH, která vznikne rozdílem mezi celkovou
cenou za výstavbu vodovodního řadu a poskytnutou dotací a pověřuje starostku podpisem
Veřejnoprávní smlouvy se svazkem SO TEPLICE.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Schvaluje členský příspěvek Regionu MTJ na rok 2021 ve výši 25,-kč/obyvatele.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
10.Schvaluje příspěvek na provoz charitních a sociálních služeb Charity Moravská Třebová na
rok 2021 ve výši 5 tis. Kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
11. Schvaluje příspěvek na sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu
Městské knihovně Svitavy ve výši 1000,- kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2020.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

13. Vyhodnocením nabídek dle ceny za dílo akci Modernizace sociálního zázemí
společenských prostor pověřuje starostku uzavřením smlouvy se společností Instalatérství
Bidmon s.r.o. Jevíčko za částku 168 926,- kč včetně DPH, pokud obec obdrží dotaci z PRV od
SZIF na tuto akci.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. Bere na vědomí plány komisí a lesního hospodáře na rok 2021.
15. Schvaluje pořízení oplocenky od J. Letfuse Březinky 75,- kč/m (pletivo 160 cm), v délce
400 m u „Pískové skály“, kde proběhla další těžba dřeva napadeného kůrovcem.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
16. Schvaluje pořízení 2 tabulí s informacemi o zaniklém hradišti na vrchol kopce Hradisko a
na náves.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
17. Schvaluje připojit se také v letošním roce k akci Ukliďme Česko.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
18. Bere na vědomí informaci H. Malikovičové ohledně úpravy a budování tůní na jejím
pozemku, které ale pravděpodobně zasáhnou také do obecního pozemku p.č. 129/1. Tato
parcela přejde po KoPÚ do jejího vlastnictví. ZO doporučuje paní H. Malikovičové vybudovat
tůně až po přechodu parcely do jejího vlastnictví.
19. Bere na vědomí zájem K. Navrátila a J. Němce o dohodu na údržbu veřejné zeleně.
20. Bere na vědomí nabídku Bohemia Energy na dodávku elektřiny.
Ve Vrážném 28.2.2021

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce

Usnesení č. 2/2021
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 22.4.2021
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
2.Volí zapisovatelku Anežku Hegerovou, ověřovatele Patricka Jirgla, Jiřího Hazlbauera
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
3.Bere na vědomí informaci Okresního archivu v Litomyšli, že kříž kamenný u čp. 23 je ve
vlastnictví obce.
4.Pověřuje starostku podpisem Dohody o poskytnutí dotace SZIF z Programu rozvoje
venkova ČR na Modernizaci sociálního zázemí společenských prostor ve Vrážném čp.34 ve
výši 141 870,-kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji na projekt a poskytnutou dotací bude uhrazen
z rozpočtu obce.
Schváleno pro 6/0/0
5.Bere na vědomí, že reklamace nátěru střechy na budově obecního úřadu provedenou
společností Eldek Cetkovice je stále v řešení.
6. Projednává připomínky k návrhu ÚP p. Hany Malikovičové, která žádá o přesun
zastavitelných ploch a zařazení parcely č. 31/41 do rozvojových ploch. Starostka navrhuje
vyhovět připomínce paní Malikovičové a zařadit parcelu č. 31/41 (tj. p.č. 1014 - dle návrhu
ÚP) do Z1 (bydlení venkovské), plochu Z3 (bydlení venkovské) v návrhu ÚP ponechat beze
změny. Plocha Z3 vychází ze stávajícího ÚP a přesun dle návrhu paní Malikovičové by příliš
zasahoval do volné krajiny.
Schváleno 4/1 (zdržel se J. Hazlbauer)/1(proti P. Jirgl)
7. Schvaluje prodej zahradní techniky:
L.Cachovi z Dlouhé Loučky tažený vozík za cenu 3500,-kč.
Prodej schválen 6/0/0
Obci Chornice sněžnou frézu za 12 500,- Kč.
Prodej schválen 6/0/0
8. Schvaluje dar Záchranné stanici Zelené Vendolí ve výši 2000,-kč.
Schváleno pro 6/0/0
9. Schvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši 1000,-kč.
Schváleno pro 6/0/0
10. Bere na vědomí provedenou revizi elektrické instalace v budově OÚ a elektrospotřebičů –
je ve vyhovujícím stavu, ale jsou zjištěny drobné závady. Dále bere na vědomí kontrolu
herních prvků a sportovního zařízení – horolezecká stěna (odcizené úchyty) stále v řešení u

přestupkové komise MěÚ Jevíčko, po úpravě zadní části je možno stěnu užívat nadále.
Ostatní prvky jsou až na drobné závady v pořádku.
11. Bere na vědomí provedenou opravu havarijního stavu dvou kanalizačních šachet firmou
Ivan Doležal, Sanace kanalizací Hartinkov za cenu 29 040,-kč. Dřevěný poklop na šachtě u čp.
5 se probořil. Na základě prohlídky bylo zjištěno, začátek kanalizace u čp. 4 je zanesený, bez
vybudované šachty.
12. Schvaluje cenu kůrovcového palivového dřeva na 400 Kč za 1 m3 a 200 Kč za 1 m3
samovýroba včetně úklidu.
Pro 6/0/0
13. Schvaluje žádost TJ Sokol Kojetín získat z obecního lesa smrkové tyče, formou
samovýroby při realizaci výchovy smrkových porostů na běžnou údržbu poškozeného
zařízení tábora.
Pro 6/0/0
14. Doplňuje usnesení č.1/2017 o příspěvcích na domovní čistírny odpadních vod o septik se
zemním filtrem a podobná zařízení.
Schváleno 6/0/0
15. Schvaluje příspěvek Michalu Křenkovi, Vrážné 37 na vybudování domovní ČOV.
Schváleno 6/0/0
16.Schvaluje příspěvek Petru Konečnému, Vrážné 2 na vybudování septiku se zemním
filtrem.
Schváleno 6/0/0
17.Bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje pozemku pod trafostanicí parcela číslo 73,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za cenu 70,-kč/m2 na
základě uzavřené Smlouvy budoucí ze dne 22.6.2017.
18. Bere na vědomí květnový svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Ve Vrážném 25.4.2021

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce

Usnesení č. 3/2021
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 10.6.2021
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje program zasedání.
Pro 6/0/0
2.Volí zapisovatelku- Kamilu Popelkovou, ověřovatele - Soňa Grohmannová a Libor Goš
Pro 6/0/0
3.Schvaluje návrh firmy ELDEK s.r.o. Cetkovice ohledně reklamovaného nátěru střechy na
budově OÚ, tj. 40% spoluúčast úhrady nákladů práce. Návrh nebyl schválen, ZO požaduje
v rámci reklamace přetření celé střechy.
Pro 0/0/proti 6
4.Vyjadřuje souhlas s hospodařením obce 2020 BEZ VÝHRAD.
Pro 6/0/0
5.Souhlasí s účetní závěrkou sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020.
Pro 6/0/0
6.Schvaluje závěrečný účet 2020.
Pro 6/0/0
7. Schvaluje prodej pozemku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, p.č. st. 73 v k.ú.Vrážné 13
m2 (pozemek pod trafostanicí) za částku 910,-kč. Záměr byl zveřejněn od 24.4.2021 do
10.5.2021.
Pro 6/0/0
8. Bere na vědomí zprávu finančního výboru a kontrolního výboru a pověřuje P. Jirgla
vypracováním aktualizace Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v obci Vrážné, termín do příštího zasedání ZO.
Pro 6/0/0
9. Posuzuje návrh stavebních úprav hygienického zařízení (dámské WC) od Instalatérství
Bidmon s.r.o. Jevíčko a pověřuje starostku svoláním schůzky k vyhledání možných úspor v
předloženém rozpočtu.
Pro 6/0/0
10.Schvaluje dotační příspěvek p. Karlu Navrátilovi, Vrážné 42, ve výši 30 tis. Kč a Marii
Vlasákové, Rašelinová 7, Brno ve výši 20 tis. Kč na vybudování domovních ČOV.
Pro 6/0/0
11. Schvaluje žádost SDH na nákup materiálu na opravu hasičské zbrojnice ve výši cca 20 tis.
kč (zejména omítky a oprava el. vedení). Stavební opravy provedou členové SDH svépomocí
do konce září 2021.
Pro 6/0/0

12. Schvaluje výdaj 3 tis. Kč na nákup cen do tomboly u příležitosti Cyrilometodějské pouti.
Pro 6/0/0

Bere na vědomí:
1. Informaci k Dostavbě vodovodu SO Teplice – I. etapa vodovod Vrážné, kterou zajišťuje

Stavební vodohospodářská společnost s.r.o. Moravská Třebová.
2. Žádost o dotaci na opravu mostků od MMR ČR z programu Podpora rozvoje regionů,
dotační titul Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury nebylo vyhověno
z důvodu velkého počtu žadatelů.
3. Informaci o uskutečněném přestupkovém řízení ohledně odmontovaných úchytů
z horolezecké stěny.
Ve Vrážném 12.6.2021

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce

Usnesení č. 4/2021
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 6.9.2021
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje program zasedání.
Pro 7/0/0
2.Volí zapisovatelku A. Hegerovou, ověřovatele Kamilu Popelkovou a Patricka Jirgla.
Schváleno 7/0/0
3. Bere na vědomí informaci o Dostavbě vodovodu – I.etapa Vrážné, která je hotová, nyní
probíhá kolaudační řízení.
4.Bere na vědomí cenovou nabídku na opravu elektroinstalace hasičské zbrojnice od Z.
Schreibera Chornice kč 17265,- za materiál, svou práci věnuje jako sponzorský dar hasičům.
5.Bere na vědomí vyřízení reklamace nátěru střechy na budově OÚ společností ELDEK
Cetkovice.
6. Pověřuje starostku vyjednáním levnější ceny u Instalatérství Bidmon za opravu dámských
toalet, např. změnit příčky na montované buňky.
7. Schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek , zůstává v platnosti ve znění z roku 2018.
7/0/0
8. Zastupitelstvo obce projednává návrh ÚP Vrážné:
A. bere na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu ÚP Vrážné
s určeným zastupitelem
B. konstatuje ověření, že návrh ÚP Vrážné není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
C.vydává ÚP Vrážné formou opatření obecné povahy
D. ukládá starostce obce zveřejnit ÚP Vrážné vyvěšením na úřední desce a rovněž i
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Schváleno 6/0/1 (P.Jirgl)
9. Schvaluje a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o zrušení věcného břemene a uložení
této smlouvy na katastr nemovitostí, na základě žádosti manželů Navrátilových, kteří
požádali o zrušení věcného břemene p.č. 743/1 k užívání septiku pro p.č. 5 Vrážné z důvodu
zrušení samotné jímky patřící k jejich nemovitosti.
Schváleno 7/0/0

10. Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřením dodatku smlouvy se stávajícím
dodavatelem el. energie ČEZ Prodej a.s. s výhodnější sazbou dle cenové nabídky.
Schváleno 7/0/0
11. Bere na vědomí situaci v obecních lesích, situace je nepříznivá v oblasti
palivového dříví a stále postupuje kůrovcová kalamita.
L. Goš se pokusí domluvit další nabídky a zjistit cenovou nabídku v této oblasti, o
situaci bude informovat. Na podzim je plánováno sázení stromků na vytěžených
plochách v důsledku kůrovcové kalamity.
12. Schvaluje žádost Pavla Zbořila, Vrážné 26 o dotaci na DČOV. Schváleno 7/0/0
13 Schvaluje žádost Libora Goše Vrážné 43 o dotaci na DČOV. Schváleno 7/0/0
14.Schvaluje žádost Stanislava Říhy,Vrážné 16 o dotaci na DČOV. Schváleno 7/0/0
15.Schvaluje žádost Zenové školy Kwan Um Vrážné 3 o dotaci na DČOV. J. Hazlbauer
ohlásil střet zájmů v tomto bodě. Dotace schválena 5/zdržel se 1 J. Hazlbauer/proti 1
P. Jirgl
16. Pověřuje starostku ke komunikaci s Janem Opletalem, který žádá o odkup
pozemku p.č.116/3 a navrhuje pozemek p. Opletalovi pronajmout.
17. Schvaluje návrh starostky zhotovit obecní kalendář na rok 2022, nástěnné A3
kalendáře, předběžně v počtu 50 ks. Zastupitelstvo pověřuje A. Hegerovou touto
činností. 6/0/1 P. Jirgl
18. Bere na vědomí informaci SUEZ a.s. Boskovice o špatném třídění odpadu a
nabídku na čipování popelnic.
19. Bere na vědomí informaci o konání voleb do parlamentu ČR, které se konají 8.9.10.2021.
20. Bere na vědomí vyúčtování kulturních akcí – Cyrilometodějská pouť a Setkání na
hranici.

Ve Vrážném 6.9.2021

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce

Usnesení č. 5/2021
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 21.10.2021
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje upravený program zasedání, vypuštěn bod 10. Zpráva kontrolního výboru
z důvodu nepřítomnosti předsedkyně (omluvena ze zdravotních důvodů), bod bude zařazen
na další zasedání ZO.
Schváleno 6/0/0
2.Volí zapisovatelku Soňu Grohmannovou, ověřovatele – Anežku Hegerovou, Jiřího Hazlbauera

Schváleno 6/0/0
3.Bere na vědomí provedenou opravu dřevěného stolu, který byl poškozen o

Cyrilometodějské pouti cizím zaviněním. Oprava stála 4500,-kč, obec vymáhá pohledávku.
4.Pověřuje starostku zveřejněním adresného záměru majitelům nemovitosti čp. 30 na

dlouhodobý pronájem 20 let, p.č. 116/3 v k.ú. Vrážné, která zůstane přístupná veřejnosti. Ze
strany obce je třeba odstranit staré pletivo a sloupky a pokácet náletové a uschlé dřeviny.
Schváleno 6/0/0
5. Schvaluje nabídku pana Jiřího Valouška – Pila Úsobrno na odkup kulatiny 1800,-kč/m3.
Schváleno 6/0/0
6. Schvaluje prodej zhotovených obecních kalendářů za 150,-kč, přednostně po 1 ks do
každé nemovitosti, pokud bude větší zájem, pověřuje starostku objednávkou dotisku.
Schváleno 6/0/0
7.Bere na vědomí informaci starostky o KoPÚ, během 14 dní by měl Pozemkový úřad rozeslat
majitelům nové uspořádání pozemků, poté je možné si objednat zaměření některých parcel,
které ale nebude probíhat v zimním období z technických důvodů geodézie.
8.Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Schváleno 6/0/0
9.Schvaluje OZV č. 1/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve
výši 550,-kč na trvale hlášeného občana v obci a na rekreační zařízení s účinností od
1.1.2022.
Schváleno 6/0/0
10. Posuzuje návrh Smlouvy o připojení k systému odpadového hospodářství Zenové školy
Kwan Um, příspěvková organizace se sídlem ve Vrážném čp.3. Zastupitelstvo projedná tento
bod na příštím zasedání, zástupce Zenové školy upřesní pohyb osob během roku.

11.Schvaluje zřídit věcné břemeno – služebnost na p.č. 52/2 v k.ú. Vrážné z důvodu zařízení
distribuční soustavy – kabelového vedení NN pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IVPodmokly, IČO 24729035.
Schváleno 6/0/0
12.Schvaluje nabídku společnosti Bidmon s.r.o. Jevíčko na modernizaci dámských toalet za
cenu 201 509,66 Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením Smlouvy na Stavební úpravy
hygienického zařízení v budově obecního úřadu. Další oslovené firmy MOLAT Velké
Opatovice a LAKMAL Letovice nabídku nepodali.
Schváleno 6/0/0
13. Bere na vědomí informaci starostky o vyhlášených dotačních titulech, zejména
Pardubickým krajem a pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova PK na řešení odpadních vod z budovy OÚ.
Schváleno 6/0/0
14. Bere na vědomi informaci K. Navrátila o závadách na místní komunikaci od propustku u

domu čp. 14 k domu čp. 36, P. Jirgl upozorňuje také na závadu přímo na propustku. Bude
prověřeno.
15. Schvaluje Mikulášské balíčky dětem do 15 let v hodnotě 60,-kč.
Schváleno 6/0/0
16.Bere na vědomí informace starostky ze zasedání zastupitelstva PK, které se konalo
v Jevíčku, zejména o změně provozovatele autobusové dopravy, ICOM končí k 30.6.2022,
nahradí ho Bus.Line a ARRIVA.
17. Bere na vědomí návrh A. Hegera na opravu lesní cesty k Pískové skále, kde je třeba ještě
doplnit cementovou rouru, stávající při větších srážkách nestihne vodu odvést. Starostka
poptá práci bagristy, cementová roura je na obecním úřadě k dispozici.

Ve Vrážném 28.10.2021

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce

Usnesení č. 6/2021
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 6.12.2021
Zastupitelstvo obce:
1.schvaluje program zasedání.
Schváleno 7/0/0
2.volí zapisovatelku Kamilu Popelkovou, ověřovatele Libora Goše a Soňu Grohmannovou.
Schváleno 7/0/0
3. bere na vědomí, že Dostavba vodovodu z Bezděčí do Vrážného je zkolaudována a čerpáme
vodu z Teplice.
4. schvaluje požádat o dotaci z POV Pardubický kraj na Modernizaci budovy obecního úřadu,
zabudováním septiku se zemním filtrem dle nabídky společnosti VHOS Moravská Třebová a
provést úpravu projektu.
Schváleno 7/0/0
5. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022, příjmy a výdaje vyrovnané ve výši 1 362 650,-kč.
Schváleno 7/0/0
6. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026.
Schváleno 7/0/0
7.bere na vědomí plán inventur, provedení je naplánováno na 28.12.2021 ve 14 hod.
8. schvaluje změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) a
změnu Stanov svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, předložené mu Regionem
Moravskotřebovska a Jevíčska dne 12.11.2021 a deleguje starostku obce ing. Janu
Hegerovou k účasti na jednání na Valném shromáždění svazku obcí Region
Moravskotřebovska a Jevíčska s tím, že delegovaný zastupitel projeví svým hlasováním za
obec Vrážné vůli zastupitelstva obsaženou v tomto usnesení, tj. bude hlasovat pro změnu
Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a změnu Stanov svazku obcí Region
Moravskotřebovska a Jevíčska.
Schváleno 7/0/0
9.schvaluje cenu vodného na rok 2022 ve výši 40,-kč/m3 bez DPH.
10. pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci MMR ČR 2022 z podprogramu Podpora

obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku na akci Modernizace dětského hřiště ve Vrážném ve výši
123120,- kč s DPH (80%, zbylých 20% z vlastních zdrojů obce), na pořízení venkovní posilovny
(workoutové sestavy), doplněnou o krmítko a budku pro ptáky.
Schváleno 7/0/0

11.hodnotí nabídky na venkovní posilovnu (workoutovou sestavu), nabídky společnosti
Dřevoartikl spol. s r.o. Znojmo, Bonita Group Service s.r.o. Drásov a TR Antoš s.r.o. Turnov.
Schvaluje nabídku Dřevoartikl za 153 900 ,-kč s DPH včetně montáže a dopravy. Sestava
bude objednána v případě, že bude přiznána dotace.
Schváleno 7/0/0
12.schvaluje prodloužení dotace na zabudování DČOV či podobného zařízení do 30.6.2022,
trvale bydlícím 30 tis. kč, chalupářům 20 tis. kč.
Schváleno 6/0/1 proti L.Goš
13.schvaluje dlouhodobý pacht pozemku zahrada p.č. 116/3 v k.ú. Vrážné o výměře 372 m2
panu Janu Opletalovi, bytem Pohled 24, 538 21 Mladoňovice. Pozemek zůstane přístupný
veřejnosti. Záměr byl zveřejněn od 29.10.2021 do 15.11.2021.
Schváleno 7/0/0
14. bere na vědomí překročení tonáže směsného komunálního odpadu 200 kg/občana od
1.11.2021 a schvaluje ceník č. 1 a 2 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo
103000147 ve výši 559,-kč/na občana a ukládá starostce zjistit, jak svozová firma vypočítala
tuto tonáž, když svoz probíhá za více obcí a vozidlo není opatřeno váhou.
Zastupitelstvo dále schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č.
103000147 na rok 2022, ceníky 1-4 s výjimkou položky objemného odpadu a pověřuje
starostku zajištěním jiného poskytovatele kontejneru a odvozu objemného odpadu na
skládku Březinka. Na rok 2022 je stanoven limit směsného komunálního odpadu 190,kg/občana za snížený poplatek 520,-kč/občana.
Schváleno 7/0/0
15. bere na vědomí nový rychlejší tarif Nordic WiFi 20 od 1.12.2021 poskytovatele Nordic

Telecom Brno, rychlost připojení zůstává stejná, poskytování je bezplatné.
16. schvaluje Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním

odpadem s organizací Zenovou školou Kwan Um, z.s. Vrážné pro rok 2022 za částku 2200,kč. Jiří Hazlbauer před hlasováním oznámil střet zájmů.
Schváleno 6/1 zdržel se J. Hazlbauer/0
17.bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru, kterou přednesla předsedkyně Kamila
Popelková. Na základě zprávy ukládá starostce prověřit skládkování dřeva na obecních
pozemcích.
18. schvaluje prodloužení dohody na prohrnování sněhu na rok 2022, pro letošní rok
zajišťuje Jan Němec, který má nyní problémy s technikou.
Pro 0/2 zdrželi se L.Goš, J. Hegerová/5 proti, zastupitelstvo pověřuje starostku zajištěním
služby Pavlem Hollerem, Zálesí.
19. schvaluje žádost o poskytnutí:

- finančního daru Charitě Moravská Třebová ve výši 5 tis. kč. Schváleno 7/0/0
- neinvestiční dotace Oblastní charitě Polička ve výši 1500,-kč.
Žádost neschválena 0/0/7 proti
- finančního příspěvku Hospici Anežky České Červený Kostelec.
Žádost neschválena 0/0/7 proti
-podpory k projektu "Abeceda první pomoci" Stopa bezpečí s.r.o. Klatovy. Publikace bude
zdarma distribuována do škol a nemocnic v Pardubickém kraji v roce 2022.
Žádost neschválena 0/0/7 proti

20.schvaluje poskytnutí dotace na domovní ČOV:
Němcovi, čp. 13 ve výši 30 tis.kč
Hegerovi, čp. 21 ve výši 30 tis. kč
Hollerovi, čp. 27 ve výši 30 tis. kč
Ing. Vykydal čp. 32 ve výši 20 tis. kč
Schváleno 7/0/0
P. Zedník – na základě informace vodoprávního úřadu Moravská Třebová, stavba DČOV u čp.
18 není dosud ohlášena, k rozhodnutí chybí některé podklady. Žádosti nemůže být vyhověno
0/0/7 proti
21. bere na vědomí upozornění paní Malikovičové, Vrážné čp.36 o neexistenci účelové
komunikace na její p.č. 137/3.
22. bere na vědomí informaci ohledně připravované směrnice k Whistleblowingu, pověřenou
osobou bude Mgr. Martin Sedláček.
23. bere na vědomí zhotovení návrhu panelu, který podává informace o kulturní památce
Hradisko, vznikl ve spolupráci s Mgr. Němcovou (Muzeum Litomyšl), Mgr. Cejpovou
(Muzeum Pardubice) a Víchodní skupinou (dle PhDr. Davida Vícha) zabývající se hledáním
archeologických nálezů pomocí detektorů
24. bere na vědomí přiobjednání asi 2 m vánočního osvětlení stromu na návsi kvůli vzrůstu.

Ve Vrážném 11.12.2021

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce

