Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.1.2012,v 17.30 hod.
Program:
1.Zahájení
2.Různé
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad. 2)
- Projednání žádosti Karla Švece o palivové dřevo za pronájem zahrady při pořádání
pouti v roce 2011,
Zastupitelstvo souhlasí a navrhlo 1m3 palivového dřeva , které se bude zpracovávat
za OÚ.
- Zastupitelstvo znovu projednalo žádost Marie a Davida Kučerových, Bezděčí 24 o
možnosti odkupu obecních pozemků .
Členové zastupitelstva navrhli :
a) z uvedených parcel v žádosti odprodat p.č. 116/3 a část p.č. 116/1 v celkové
výměře 1 000m2.
b) parcely č. 113,112 a část 116/1 do pronájmu na 10 let
- Zastupitelstvo projednalo žádost Zedníka P. bytem Brno - odkup palivového dřeva /
skládka u vodojemu/, zastupitelstvo souhlasí 600,- Kč/ m3 - zajistí Goš Libor
- Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 3 ks nádob na posypový materiál k zimní údržbě
cest, objem 220 l – zajistí starostka obce.
- Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 500,- Kč , do tomboly na ples pro hasiče
z Vranové Lhoty .
- Zastupitelstvo projednalo na základě předloženého návrhu starostkou obce , zřízení
a spravování webových stránek obce p. ing. Všetičkou,bytem Stařechovice, za
odměnu
6 ooo,- Kč - zastupitelstvo souhlasí.
- Předsedou kontrolního výboru p. Němcem Janem byly předloženy zápisy výboru za
rok 2011.
Kontrola zápisů Zastupitelstva obce proběhla mimo budovu Obecního úřadu a byly
použity jen zápisy/ bez dalších příloh/, které byly půjčeny kronikářce pro její potřeby
k doplnění údajů do kroniky. Kdyby kontrolní výbor zasedal na Obecním úřadě byly by
mu potřebné dokumenty ihned na místě předloženy.
Na příští schůzi ZO budou projednány připomínky , náměty a podle kontrolního
výboru zjištěné nedostatky .
Ve Vrážném 15.2.2012

Usnesení č. 1/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.1.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- za pronájem zahrady při pořádání pouti v roce 2011, K. Švecovi 1m3 palivového
dřeva , které se bude zpracovávat za OÚ.
- žádost Zedníka P. bytem Brno - odkup palivového dřeva / skládka u vodojemu/, za
600,- Kč/ m3 - zajistí Goš Libor
- nákup 3 ks nádob na posypový materiál k zimní údržbě cest, objem 220 l – zajistí
starostka obce.
- příspěvek ve výši 500,- Kč , do tomboly na ples pro hasiče z Vranové Lhoty .
- zřízení a spravování webových stránek obce p. ing. Všetičkou,bytem Stařechovice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- další jednání s Marií a Davidem Kučerovými, Bezděčí 24 ohledně odkupu obecních
pozemků pro stavbu rodinného domu.
- předložené zápisy za rok 2011 kontrolního výboru

Ve Vrážném 15.2.2012

…………………………………..
Starostka obce

……………………………………
Místostarosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 1.3.2012,v 17.30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba zapisovatele
Odprodej pozemků Kučerovým
Došlá pošta
Různé
Diskuze

Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad.2)
Zapisovatelem byl zvolen Jan Němec
Ad.3)
Na schůzi byli pozvání Marie a David Kučerovi ohledně upřesnění požadavků na
odkup pozemků dle žádosti, která byla doručena na OÚ 19.12.2011.
O nabídnuté pozemky k odprodeji neprojevil nikdo jiný
z občanů zájem.
Zastupitelstva obce schválilo , 7 hlasy odprodej p.č. 116/3 a 116/1 30,- Kč /m2
Ad.4)
a) Žádost Základní školy a mateřské školy Chornice o finanční příspěvek pro žáky
na exkurzi po významných památkách Itálie v roce 2012
Schválena částka 5 000,- Kč
b) Nabídka fi SITA CZ a.s. Boskovice na jarní svozy odpadů. Schválen svoz
nebezpečných odpadů , elektrozařízení a pneumatik.
Starostka zašle potvrzenou odpovědní nabídku.
Ad. 5)
a) Starostka přítomné seznámila
- s výtěžkem z maškarního ze dne 25.2.2012 ve výši 5 654,- Kč/příjmy 17 958,Kč, výdaje 12 304,- Kč/
- s naplánovanou akcí – velikonoční odpoledne, které se bude konat 1.4.2011
od 15.oo hod.
- s možností získání dotace na vybavení / nákup stolů, židlí/ společenské
místnosti na OÚ a zároveň opravu fasády na hasičské zbrojnici, budově OÚ a
zhotovení dlažby u altánu a pod přístřeškem na kontejnery. Starostka zjistí
další podrobnosti a na příští schůzi zastupitelstva podá doplňující informaci.
b) Předseda finančního výboru Křenek Roman předložil zastupitelstvu zápisy ze
schůzí za rok 2011.
Ad. 6)
Roman Křenek upozornil na špatný stav zábradlí u č.p. 13, které se zhotovovalo
z dotací PRV v roce 2011.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce
Ve Vrážném 1.3.2012

Zapsala Němcová Jana

Usnesení č. 2/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 1.3.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zapisovatele : Jan Němec
2. 7 hlasy odprodej p.č. 112, 113, 116/1, 116/3 a 116/4 30,- Kč /m2
3. Finanční příspěvek Základní škole a mateřské škole Chornice na exkurzi po
významných památkách Itálie žáků v roce 2012 ve výši 5 000,- Kč.
4. Nabídku fi SITA CZ a.s. Boskovice na jarní svozy odpadů. Schválen svoz
nebezpečných odpadů , elektrozařízení a pneumatik.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
b)
c)

d)
e)

seznámení s výtěžkem z maškarního ze dne 25.2.2012 ve výši 5 654,- Kč
naplánovanou akci – velikonoční odpoledne, které se bude konat
1.4.2012 od 15.oo hod.
Informaci o možnosti získání dotace na vybavení / nákup stolů, židlí/
společenské místnosti na OÚ a zároveň opravu fasády na hasičské
zbrojnici, budově OÚ a zhotovení dlažby u altánu a pod přístřeškem na
kontejnery.
Zápisy finančního výboru za rok 2011
Připomínku Křenka Romana na stav zábradlí u č.p. 13

………………………………
Starostka obce

………………………………..
Místostarosta

Ve Vrážném 1.3.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 12.4.2012,v 18.30 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Došlá pošta
Schválení jednacího řádu obce
Různé
Diskuze

Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad .2)
a) Přijaté ohlášení úprav , týkající se chalupy č.p. 29 ve Vrážném od paní Jiřiny
Skřepské, A.K. Vitáka , Jevíčko, jedná se o úpravy , které proběhnou během
roku 2012 a dále poukázala v dopise na neudržovaný pozemek náležející k č.p.
28.
Starostka obce kopii tohoto dopisu zaslala p. Štěrbové Jaroslavě, Brno.
b) Přijatá žádost o vyjádření k uvažované stavbě čistírny odpadních vod ,
investor Rostislav Němec, Vrážné 1, - zastupitelstvo souhlasí
c) Základní škola a mateřská škola Chornice oznamuje zápis do školky 26.4.2012
od 9.oo- 13.oo hod.
d) Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2011 Pardubickým
krajem dne 2.5.2012.
Ad.3)
Starostkou obce předložila ke schválení Jednací řád zastupitelstva obce
– schválen 7 hlasy.
Ad.4)
a) Starostka obce předložila dotaz ohledně zajištění / ukotvení / laviček při
umístění na návsi proti krádeži , které byly pořízeny z dotací v roce 2011.
- Nákup potřebného materiálu zajistí Grohmann Petr.
b) p. Procházková Anna, Vrážné č.p.5 na základě ústní žádosti projevila zájem o
odkup části pozemku č.p. 116/1. Po vyjádření Marie a Davida Kučerových ,zda o
odkup budou mít stoprocentní zájem, bude svolána schůzka vlastníků
nemovitostí a přilehlých pozemků týkajících se prodeje ob.pozemků.
c) Starostka obce požadovala od členů zastupitelstva o vyjádření, jak bude
probíhat v letošním roce údržba veřejné zeleně. Nedošlo k domluvě, proto
23.4. 2012 bude schůze zastupitelstva obce, kde pan Grohmann Petr předloží
plán údržby veřejné zeleně.

d) Na žádost pana Hazlbauera Jiřího, Vrážné č. 3 bude zahájeno správní řízení ve
věci rušení trvalého pobytu pana Kavalíra Petra , Vrážné č.p. 7.
e) Starostka obce informovala přítomné o rozpracovaném návrhu struktury a
vzhledu webových stránek naší obce, které zpracovává ing. Všetička Vojtěch.
f) Starostka přítomné seznámila s výtěžkem ve výši 341,- Kč s předvelikonočního
odpoledne, konaného dne 1.4.2012 .

Přítomno 7 členů zastupitelstva obce

Ve Vrážném dne 16.4.2012

Zapsala Němcová Jana

Usnesení č. 3/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 12.4.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Jednací řád zastupitelstva obce
2. Nákup potřebného materiálu pro ukotvení laviček před umístěním na návsi
zajistí Grohmann Petr.
3. Termín příští schůze zastupitelstva obce na den 23.4.2012 v 19. 00 hod. , kde
pan Grohmann Petr předloží plán údržby veřejné zeleně.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) Ohlášení úprav , týkající se chalupy č.p. 29 ve Vrážném od paní Jiřiny
Skřepské, A.K. Vitáka , Jevíčko, jedná se o úpravy , které proběhnou během
roku 2012 a poukázání na neudržovaný pozemek náležející k č.p. 28.
b) Žádost o vyjádření k uvažované stavbě čistírny odpadních vod , investor
Rostislav Němec, Vrážné 1,
c) Oznámení Základní školy a mateřská školy Chornice o zápise do školky
26.4.2012 od 9.oo- 13.oo hod.
d) Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2011 Pardubickým
krajem dne 2.5.2012.
g) Ústní žádost p. Procházkové Anny, Vrážné č.p.5 o odkup části pozemku č.p.
116/1.
h) Starostka obce požadovala od členů zastupitelstva o vyjádření, jak bude
probíhat v letošním roce údržba veřejné zeleně. Nedošlo k domluvě, proto
23.4. 2012 bude schůze zastupitelstva obce, kde pan Grohmann Petr předloží
plán údržby veřejné zeleně.
i) Na žádost pana Hazlbauera Jiřího, Vrážné č. 3 bude zahájeno správní řízení ve
věci rušení trvalého pobytu pana Kavalíra Petra , Vrážné č.p. 7.
j) Informaci starostky obce o rozpracovaném návrhu struktury a vzhledu
webových stránek naší obce, které zpracovává ing. Všetička Vojtěch.
k) Výtěžek ve výši 341,- Kč s předvelikonočního odpoledne, konaného dne
1.4.2012 .

…………………………………..
Starostka obce

…………………………………
místostarosta
Ve Vrážném 16.4.2012

Zapsala Němcová Jana

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 23.4.2012,v 19.00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Údržba veřejné zeleně
Různé
Diskuze

Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad.2)
- Hlavním programem dnešní schůze - projednání údržby veřejné zeleně v letošním
roce,
bylo navrženo a odsouhlaseno:
a) Zodpovědný za techniku a údržbu veřejné zeleně p. Grohmann Petr
b) Na úřední desce OÚ bude uveřejněna nabídka, že se mohou přihlásit zájemci
z řad občanů, o sečení veř.zeleně . Jedná se jak o sečení křovinořezem , tak o
sečení traktorkem.
Možnost přihlásit se u p. Grohmanna P. do 2.5.2012
Při větším počtu zájemců bude s určitým pracovníkem sepsána Dohoda na 1
měsíc, na zkoušku, jak bude zacházet se svěřenou technikou.
Dále starostka obce má za úkol zjistit četnost sečení rybníka.
Ad.3)
1. Bylo projednáno stálé pobíhání slepic na veřejných prostranstvích a jejich
znečišťování zejména výkaly. Majiteli bude zaslán dopis s odkazem na
vydanou Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2011 O čistotě a pořádku v obci
Vrážné.
2. Odsouhlasen nákup postřikovače na využití postřiku ob. pozemků proti
plevelu.
Zajistí nákup i postřik Libor Goš.
3. Pro p. Grohmanna P. stále trvá úkol , nákup potřebného materiálu na zajištění
laviček při instalaci na návsi.
4. Paní starostka přítomné seznámila , že 29.5.2012 v naší obci proběhne sběr
nebezpečného odpadu , pro občany zajistí podrobné informace na letáčcích .

Přítomno 6 členů zastupitelstva obce
Nepřítomen 1 člen zastupitelstva obce

Ve Vrážném 25.4.2012

Zapsala Němcová Jana

Usnesení č. 4/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 23.4.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zodpovědného pracovníka za techniku a údržbu veřejné zeleně p. Grohmanna
Petra
2. Uveřejnění nabídky , pro zájemce o sečení ob. pozemků ,na úřední desce OÚ.
3. Zaslání dopisu majiteli slepic / Švecovi Karlovi/ , které pobíhají a znečišťují
veřejné prostranství
4. Nákup postřikovače.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci starostky obce o plánovaném sběru neb. odpadů v obci dne
29.5.2012.

…………………………………..
Starostka obce

…………………………………
Místostarosta

Ve Vrážném 25.4.2012

Zapsala Němcová Jana

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.5.2012,v 18.30 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Došlá pošta
Schválení :Závěrečného účtu, výsledku hospodaření za rok 2011
Příspěvek regionu MTaJ na rok 2012-06-11
Směrnice k odpisování majetku , Odpisový plán,
Směrnice o inventarizaci
Směrnice k podrozvahovým účtům
5. Správa finančního výboru
6. Různé

Ad1.

Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad2.
Zvolení zapisovatel : Jan Němec
ověřovatelé : Navrátil Karel, Jirglová Radka
Ad3.
- Starostka občanům připomněla sběr nebezpečného odpadu, který je možno donést
na skládku k OÚ do 28.5.2012.
- Starostka upozornila občany , kteří by měli zájem o revizi komínů pro letošní rok
kominíkem p. Dosedlou z Jevíčka, že by bylo možné se nahlásit , bude domluven
termín, kdy by se tato revize uskutečnila pro všechny zájemce najednou.
Ad 4.
- Starostkou obce byla předložena žádost Regionu MTaJ o příspěvek na rok 2012 ,
který činí 25,- Kč /občana, celková výše příspěvku 1 875,- Kč – ODSOUHLASENO
- Přítomní byli seznámeni s výsledkem Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2011. Při této kontrole byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky(§10 ods.3
písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.
Účetní obce již provedla podle Vyhlášky 410/2009 Sb. a ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví na základě § 22 opravu zaúčtování na účtech 389 a 315.
Dále byli přítomní seznámeni se Závěrečným účtem obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad a přijímá
nápravná opatření k odstranění vad a nedostatků.
- Občané a členové zastupitelstva obce byli seznámeni s vydanou
Směrnicí k odpisování majetku,
Směrnicí o inventarizaci
Odpisovým plánem

Směrnicí k podrozvahovým účtům
- Tyto vydané Směrnice byly schváleny.
Ad.5
Předseda finančního výboru Křenek Roman seznámil přítomné s výsledky kontroly za
I.čtvrtletí roku 2012 – dle zápisů založených ve složce finanční výbor.
Ad.6
- Starostka navrhla řešit v letošním roce sečení zeleně a ostatních prací zajištěním
veřejné služby.
Bylo hlasováno :
2 PROTI /Němec Jan, Grohmann Petr/
2 se zdrželi/ Němcová Jana, Křenek Roman/
3 PRO /Němec Oldřich, Goš Libor, Zbořil Pavel/
Dále bylo odhlasováno 3 hlasy , že o pracovníky při zajišťování této veřejné služby se
bude starat Němec Oldřich.
- Knihovnice p. Gošová Marie seznámila přítomné s poznatky z jednání zástupců obcí
– starostů a knihovníků svitavského regionu ze dne 15.5.2012, kterého se zúčastnila
společně se starostkou obce.
Na této schůzce se zástupci shodli na podpoře nákupu knih do výměnného fondu tak,
aby v roce 2013 nedošlo k velkému úbytku nové literatury ,která se v minulosti
pravidelně dostávala do knihoven. Byl navržen ze strany krajské knihovny příspěvek
v hodnotě 2,- Kč na obyvatele,je na jednotlivých obcích jakou výši příspěvku
odsouhlasí.Při případném rozdělení nakoupených svazků bude posuzován podíl každé
obce na celkovém objemu fondu.
Byl odsouhlasen příspěvek pro rok 2013 ve výši 1 000,- Kč. A po obdržení návrhu
smlouvy bude tato částka poukázána – zajistí starostka obce.
- Byl odsouhlasen drobný prodej upomínkových frťanů za 15,- Kč/1kus
- Starostka obce přítomné seznámila s tím, že máme zřízené nové webové stránky
obce –adresa www.vrazneujevicka.cz
- Starostka obce přítomné seznámila s podanou žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova dne 23.5.2012, tak jak bylo rozhodnuto na zasedání zastupitelstva obce
v měsíci březnu , na pořízení nábytku do společenské místnosti / 12 stolů, 80 židlí/,
pořízení 2 velkých přístřešků z PVC, chlazení na pivo a oprava fasády na budově OÚ.
Celkové výdaje projektu 432 395,- Kč, z toho dotace 324 296,- Kč a vlastní zdroje
108 099,- Kč.
6.června se starostka zúčastní veřejné obhajoby této podané žádosti v Moravské
Třebové .
Další akce – jedná se o opravu fasády na hasičské zbrojnici a zhotovení chodníku u
altánu s krbem a zhotovení dlažby pod altánek na kontejnery se budou řešit
postupně, tyto akce nelze do podané žádosti připojit.
- Pan Goš Libor byl vyzván starostkou obce, aby do další schůze zastupitelstva
připravil plán prací v obecních lesích, je zájem o samovýrobu palivového dřeva ze
strany občanů.
- Dle předneseného závěrečného účtu za rok 2011 pan Němec Jan chtěl vyčíslit výši
nákladů na provedených pracích na údržbu veřejné zeleně apod.

Starostka obce předběžně spočítala na dohody vyplaceno cca 60 000,- Kč, do příští
schůze zastupitelstva obce rozpis zajistí starostka obce.
- Na závěr předsedkyně kulturní komise seznámila přítomné s připravovaným
programem na letošní pouť, která se bude konat 5.7.
Zatím je zajištěno: mše svatá , volejbalový turnaj, večerní zábava – hudba
Dvěapůlpromile z Jaroměřic
- Termín zasedání zastupitelstva obce 4.6.2012 od 19.oo hod.

Přítomno 7 členů ZO
10 občanů

Zapsal

Němec Jan

Ověřovatelé

Jirglová Radka
Navrátil Karel

Ve Vrážném 27.5.2012

Usnesení č. 5/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.5.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele : Jan Němec
ověřovatele : Navrátil Karel, Jirglová Radka
2. Příspěvek Regionu MTaJ na rok 2012 , který činí 25,- Kč /občana, celková výše
příspěvku 1 875,- Kč
3. Závěrečný účtem obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad a přijímá
nápravná opatření k odstranění vad a nedostatků.
4.Směrnici k odpisování majetku,
Směrnici o inventarizaci
Odpisový plán
Směrnici k podrozvahovým účtům
5.Zajištění veřejné služby
2 PROTI /Němec Jan, Grohmann Petr/
2 se zdrželi/ Němcová Jana, Křenek Roman/
3 PRO /Němec Oldřich, Goš Libor, Zbořil Pavel/
Starání o zajišťování této veřejné služby Němce Oldřicha.
6. Příspěvek pro rok 2013 ve výši 1 000,- Kč pro zajištění a podporu nákupu knih do
výměnného fondu krajské knihovny.
7. Drobný prodej upomínkových frťanů za 15,- Kč/1kus
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Upozornění starostkou obce s tím, že máme zřízené nové webové stránky obce –
adresa www.vrazneujevicka.cz
2.Seznámení starostkou obce s podanou žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova dne 23.5.2012, tak jak bylo rozhodnuto na zasedání zastupitelstva obce
v měsíci březnu , na pořízení nábytku do společenské místnosti / 12 stolů, 80 židlí/,
pořízení 2 velkých přístřešků z PVC, chlazení na pivo a oprava fasády na budově OÚ.
Celkové výdaje projektu 432 395,- Kč, z toho dotace 324 296,- Kč a vlastní zdroje
108 099,- Kč.
6.června se starostka zúčastní veřejné obhajoby této podané žádosti v Moravské
Třebové .
3. Upozornění o sběru nebezpečného odpadu k 28.5.2012
4. Zprávu předsedy finančního výboru za l.čtvrtletí roku 2012
5. Zprávu knihovnice Marie Gošové z e schůzky zástupců obcí a knihovnic ve Svitavách.
6.Předběžný finanční náklad za rok 2011 za údržbu veřejné zeleně a ostatních prací na
dohodu pro Obec Vrážné.
7. Zprávu o přípravě na letošní pouť.
Starostka obce………………………………………..
Místostarosta ……………………………………………
Ve Vrážném 27.5.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 4.6.2012,v 19.00 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele,ověřovatelů
Znovu projednání veřejné služby
Různé

Ad1.

Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad2.
Zvolení zapisovatel : Jan Němec
ověřovatelé : Grohmann Petr, Zbořil Pavel
Ad3.
Bylo znovu projednáno ,zda zajistit veřejnou službu pro letošní rok.
Bylo rozhodnuto na základě zjištěných skutečností, že necháme pro rok 2012
doběhnout práce na dohody a v roce 2013 bude zažádáno podle platné legislativy o
pracovníky na veřejně prospěšné práce nebo veřejnou službu .
Ad 4.
a) Byly navrženy a odsouhlaseny ,tyto ceny za práci na dohodu – na základě
pracovníkem vystaveného výkazu práce
Práce stroji:
Traktorek
100,- Kč + 15 % srážková daň
Křoviňák
100,Sekačka mulčovací
90,Motorová pila/příční řezání/ 80,Les
100,Ostatní ruční práce
70,Údržba techniky
100,Použití vlastního traktoru občana 500,- /MTH
Dále starostka obce osloví okolní majitele ,,příkopáčů,, na vypracování cenové
nabídky pro provádění služeb pro obec.
Zodpovědným pracovníkem za údržbu strojů a veřejné zeleně byl odsouhlasen
p.Grohmann Petr, další pracovníci na traktorku Němec Jan a Němec Hugo.
5.6.2012 v 15.30 hod. se sejdou ,dle svých možností, členové zastupitelstva na sečení
návsi na NORMOVÁNÍ prací jednotlivých úseků.

b) Na základě podané žádosti o odkup obecních pozemků pana Němce Jana,
Vrážné 39, ze dne 4.4.2012 bylo odsouhlaseno odprodat jen pozemek p.č.
743/1K o výměře 62m2 .Pozemek p.č. 765/2 pronajmout na dobu 15 let bez
úplaty za udržování.
c) Pan Goš Libor správce ob. lesů seznámil přítomné, kde a jaká je potřeba
provést prořezávka.
- Po vyznačení stromů na prořezávku a vyčíslení jednotlivých nabídek –
bude vyvěšeno na úřední desce obce .
d) Starostka přítomné seznámila se zaslaným dopisem – stížnost na provedenou
práci na firmu M- Silnice Chrudim, která prováděla rekonstrukci zábradlí na
mostech.
Zástupcem firmy ing. Horčíkem bylo telefonicky sděleno, že během týdne se
zastaví a podá informaci, jak se špatný stav tohoto zábradlí napraví.

Přítomno 6 členů zastupitelstva
Omluven1 člen – Křenek Roman

Zapsal:

Němec Jan

Ověřovatelé: Grohmann Petr
Zbořil Pavel

Usnesení č. 6/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 4.6.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele : Jana Němce
ověřovatele : Grohmanna Petra,Zbořila Pavla
2. Pro letošní rok pokračovat v zajišťování prací pro obec na dohody o provedení
práce, veřejnou službu nezajišťovat.
3. Ceny za práci na dohody o provedení práce
Práce stroji:
Traktorek
100,- Kč + 15 % srážková daň
Křoviňák
100,Sekačka mulčovací
90,Motorová pila/příční řezání/
80,Les
100,Ostatní ruční práce
70,Údržba techniky
100,Použití vlastního traktoru občana 500,- /MTH
Zodpovědného pracovníka za údržbu strojů a veřejné zeleně p. Grohmanna
Petra.
Zástupce Němce Jana a Němce Hugo.
4. Odkup obecního pozemku p.č. 743/1 K o výměře 62 m2 panem Němcem
Janem, Vrážné 39 .Pozemek p.č. 765/2 pronajmout na dobu 15 let bez úplaty
za udržování.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Sečení návsi , dle svých možností 5.6.2012 v 15.30 hod. na NORMOVÁNÍ prací
jednotlivých úseků.
2. Seznámení s pracemi v obecních lesích panem Gošem Liborem .
3. Seznámení starostkou obce se zaslaným dopisem – stížnost na provedenou
práci na firmu M- Silnice Chrudim, která prováděla rekonstrukci zábradlí na
mostech.

Starostka obce………………………………………..
Místostarosta ……………………………………………
Ve Vrážném 6.6.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.8.2012,v 19.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele,ověřovatelů
Došlá pošta
Různé

Ad1.

Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad2.
Zvolení : Zapisovatel – Grohmann Petr
Ověřovatelé- Zbořil Pavel, Němec Oldřich
Ad3.

a)Firma SITA CZ Boskovice nabízí Podzimní svoz odpadů – svoz NO,Elektro zař.Pneu a
velkoobjemový odpad – bylo ZO rozhodnuto, že svoz v naší obci zrealizujeme až
v jarních měsících roku 2013.
b)Starostkou byla tlumočena stížnost pana Bartošíka Pavla, Vrážné 44 ohledně
nevyvážení komunálního odpadu od jeho nemovitosti.
Pro špatnou přístupnost zástupci firmy SITA nechtějí pro odpad k nemovitosti č.p. 44
zajíždět . Bylo ZO navrženo zřízení svozových míst na přístupné místo pro svoz a dále
bylo rozhodnuto, že bude napsán dopis majiteli Němcovi Rostislavovi, Vrážné č. 1
přilehlého lesního pozemku účelové komunikace p.č. 156, která vede k této
nemovitosti ohledne vyčištění křovin, které zasahují do cesty .Zajistí starostka obce.
c)Dne 9.7. 2012 byl osobně doručen starostce obce dopis od Marie a Davida
Kučerových, že odstupují od záměru odkupu pozemků 113,112,116/,116/3 a 116/4
ZO toto sdělení bere na vědomí.
d)ZO rozhodlo, že bude pořízena Změna územního plánu obce, kde budou zařazeny
pozemky pro stavbu rodinných domků pro příští možné zájemce. Týká se to parcel
112, 113,114,116/1,116/3,116/4. Odpovídat za spolupráci s pořizovatelem územního
plánu MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování bude starostka
obce.
e) Na schůzi ZO 4.6.2012 bylo odsouhlaseno prodat p. Němcovi Janovi,Vrážné 39,
pozemek p.č. 743/1K o výměře 62m2 a nebyla stanovena cena za metr. ZO rozhodlo
23,- Kč /m, tak jak byly prodávány občanům pozemky v předcházejících letech a
kupující si zaplatí vklad do katastru nemovitostí.
f) Starostka přítomné seznámila s průběhem prací na zajišťování , vyřizování dotací
přes MAS –Obnova obecní budovy/pořízení nábytku do spol.místnosti, oprava soklu
na budově OÚ, nákup stanů z PVC/

g) Starostka přítomné seznámila s vyúčtováním
1. letošní poutě
hrubé příjmy
90 290,zůstalo ve zboží 10 012,doprodej
4 104,-------------------104 406,Výdaje 82 384,ZISK 22 022,- Kč
Výdaje na posezení po pouti / poděkování za zajišťování průběhu poutě/ činily 3 824,Kč
2.sraz na hranicích obcí Vrážné-Bezděčí
Příjmy
3 084,- Kč
Výdaje
2 692,ZISK 392,- Kč

Ad 4.
a)Byl projednán zápis kontrolního výboru ze dne 25.6.2012 , kde KV kontroloval
zápisy a usnesení OZ na 1 čtvrtletí roku 2012 .
Starostka obce měla k jednotlivým bodům tyto připomínky
1. Kontrolní výbor je ve složení Němec Jan, Heger Antonín a Popelka Václav.
Pravidelně zasedání KV se zúčastňují p. Němec a p.Heger, p. Popelka se zasedání
nezúčastňuje ,proto by na zápisech neměl být podepsán.
2. V zápise je uvedeno, že není k jednotlivým zápisům vyhotovováno usnesení ,toto
není pravda ,protože ke každému zápisu ZO je usnesení přiloženo a pan Němec
Jan nedokázal vysvětlit proč toto tak bylo napsáno.
3. KV navrhuje, aby v příštím roce bylo zvažováno o odprodeji obecního vodovodu
firmě VHOS za odhadní cenu, Bylo vysvětleno, že by byly nižší náklady a s tím
související i vodné , ZO není o tomto přesvědčeno a s p. Němcem není zajedno.
Starostka obce do příštího zasedání ZO zjistí nutné výdaje , které jsou spojené
s provozováním vodovodu.
4. V zápise je uvedeno , že společně se zápisy ZO nejsou uveřejňovány usnesení na
elektronické úřední desce obce , toto není pravda, protože kdyby se členové KV
podívali na úřední desku webových stránek obce, zjistili by ,že je jak zápis , tak
usnesení uveřejňováno.
5. Dohody na provedenou práci pro obec jsou uzavírány.
6. V zápise bylo konstatováno,že provedená práce – položení dlažby před
hasičskou zbrojnicí byla předražená, vychází m2 na 2 150,-.Podle KV regionální
průměrná cena vychází kolem 1 150,- Kč.
Zmíněná vyfakturovaná provedená práce zahrnovala vysázení keříčků na
návsi,odstranění starého povrchu, dodání pozinkovaného žlabu, napojení
odvodnění do kanálku, skutečná cena položení zámkové dlažby vychází na
1 217,- Kč.
7. Zastupitelé pověřili starostku, aby zjistila možnost pojištění zakoupených stanů
pro obec.

8. Starostka přítomné seznámila s probíhajícím správním řízením na zrušení
trvalého pobytu p. Kavalíra Petra, Vrážné 7.
9. Starostka měla připomínku
- ke špatnému provádění prací – sečení zeleně
- nejsou zakoupeny kotvy pro zajištění lavic na návsi
- k odsouhlaseným odměnám /vysoké/ za provedené práce na obci, jak bylo
odsouhlaseno na minulém zasedání ZO.
Odměny jsou schváleny a nebudou se měnit.
10. Starostka přítomné seznámila s termínem konání voleb do Zastupitelstva kraje
a do Senátu PČR ve dnech 12. + 13.10.2012.
b)Pan Goš Libor podal návrh na odprodej obecního dřeva ze skládky pro občany za
800,- Kč/m3, zájemci se na základě vytištěných letáčků nahlásí do 27.8.
Pan Goš Libor by měl zájem o natření altánu nad popelnicemi, bylo ZOschváleno.
Přítomno 6 členů ZO
Omluven Křenek Roman

Zapsal : Grohmann Petr

Ověřovatelé: Zbořil Pavel
Němec Oldřich

Ve Vrážném 29.8.2012

Usnesení č. 7/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.8.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele : Petra Grohmanna
ověřovatele : Zbořila Pavla, Němce Oldřicha
2. pořízení Změny územního plánu obce, kde budou zařazeny pozemky pro
stavbu rodinných domků pro příští možné zájemce. Týká se to parcel 112,
113,114,116/1,116/3,116/4. Odpovídat za spolupráci s pořizovatelem
územního plánu MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního
plánování bude starostka obce.
3. velkoobjemového odpadu až v jarních měsících roku 2013.
4. Prodat 62m2 p.č. 743/1 K za 23,- Kč /m panu Janu Němcovi , Vrážné 39 tak jak
byly prodávány občanům pozemky v předcházejících letech a kupující si
zaplatí vklad do katastru nemovitostí.
5. Napsání dopisu majiteli Němcovi Rostislavovi, Vrážné č. 1 přilehlého lesního
pozemku účelové komunikace č.p. 156, která vede k této nemovitosti ohledne
vyčištění křovin, které zasahují do cesty .Zajistí starostka obce.
6. Odprodej obecního dřeva ze skládky pro občany za 800,- Kč/m3, zájemci se
na základě vytištěných letáčků nahlásí do 27.8.
7. Natření altánu nad popelnicemi panem Gošem Liborem.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Doručení dopisu od Marie a Davida Kučerových, že odstupují od záměru
odkupu pozemků 113,112,116/,116/3 a 116/4 .
2. Seznámení starostkou s průběhem prací na zajišťování , vyřizování dotací přes
MAS –Obnova obecní budovy/pořízení nábytku do spol.místnosti, oprava
soklu na budově OÚ, nákup stanů z PVC/.

3. vyúčtování
1. letošní poutě
hrubé příjmy
90 290,zůstalo ve zboží 10 012,doprodej
4 104,-------------------104 406,Výdaje
82 384,ZISK 22 022,- Kč
Výdaje na posezení po pouti / poděkování za zajišťování průběhu poutě/ činily
3 824,- Kč
2.sraz na hranicích obcí Vrážné-Bezděčí
Příjmy
3 084,- Kč
Výdaje
2 692,ZISK 392,- Kč
3. Kontrolu zápisu kontrolního výboru ze dne 25.6.2012.

Starostka obce………………………………………..

Místostarosta ……………………………………………

Ve Vrážném 29.8.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.11.2012,v 18.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba zapisovatele,ověřovatelů
Došlá pošta
Různé
Diskuze

Ad1.

Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad2.
Zvolení : Zapisovatel – Grohmann Petr
Ověřovatelé- Zbořil Pavel, Němec Jan
Ad3.
- Žádost Hany a Lubomíra Němcových, Krátká 246, Chornice o odkup pozemku č. 113/část/ a
116/4 /část/.
Prodej pozemků již byl schválen na schůzi ZO dne 1.3.2012.
Pokračuje se ve vyřizování Změny ÚP obce.
Ad4.
- Schválení Rozpočtového opatření č. 87 ze dne 27.9.2012.
- Schválení uzavření dohody od 1.1.2013 na prohrnování sněhu panem Janem Němcem,
Vrážné 39,Jevíčko
- Starostkou obce byl předložen od fi VHOS a.s. Moravská Třebová návrh kalkulace a ceny pro
vodné na rok 2013, kde je navrhovaná cena vodného 30,- Kč včetně DPH – bylo
odsouhlaseno.
- Starostka obce přítomné seznámila :
a) s povinnostmi a s nutnými výdaji, náklady spojených s provozováním ob. vodovodu, tímto
úkolem byla na schůzi ZO 16.8.2012 pověřena .
Rozbory 14 000,- Kč, zpracování provozního řádu 10 000,- - 35 000,- Kč, majetková a
provozní evidence 5 000,- - 10 000,- Kč a jiné náklady.
Bylo odsouhlaseno zajistit ze strany obce - hydrologický průzkum , zda by nebyl vlastní zdroj
k zásobování vodou pro občany .
Stávající stav je stále více nedostačující a pro napojení vodovodu z Teplice od Bezděčí se
vyjádřila většina přítomných občanů jako nerentabilní.
b)s navrhovanou výší poplatku za svoz domovního odpadu pro rok 2013 firmou SITA
Boskovice 450,- Kč , bylo odsouhlaseno .
c)s pokračováním ve vyřizování dotací z Programu rozvoje venkova – pořízení nábytku do
společenské místnosti,2 altánů, chlazení na pivo a oprava fasády na budově OÚ, v celkové
výši pořizovacích nákladů 432 395,- Kč .
Tato dotace byla SZIF schválena a během listopadu se bude podepisovat Dohoda.

d)za kulturní komisi s akcí pořádanou 24.11.2012 na OÚ ve Vrážném – výroba adventních
věnečků a ostatních maličkostí k výzdobě domovů.
e)s nevyřešeným problémem ,zajišťování svozu KO od pana Bartošíka ,důvodem je špatná
přístupnost k jeho nemovitosti .
Starostka před schůzí jednala s majitelem přilehlého lesního pozemku s p. Němcem
Rostislavem, který si klade podmínku ,když vyčistit křoviny okolo cesty, tak změnit dopravní
značení u č.p. 14 – ohledně tonáže pro dopravní prostředky , které vjíždí na zmíněnou místní
komunikaci.
Nebylo dořešeno, nelze se domluvit.
Ad.5
Bylo převážně diskutováno na téma zásobování vodou a změna dopraví značky u č.p. 14
Schůze byla předčasně ukončena z důvodu nevhodného chování člena ZO.

Přítomno 7 členů ZO

Zapsal: Grohmann Petr

Ověřovatelé: Němec Jan
Zbořil Pavel

Ve Vrážném 14.11.2012

Usnesení č. 8/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.11.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele : Petra Grohmanna
ověřovatele : Zbořila Pavla, Němce Jana
2. Žádost Hany a Lubomíra Němcových, Krátká 246, Chornice o odkup pozemku
č. 113/část/ a 116/4 /část/.
3. Rozpočtové opatření č. 87 ze dne 27.9.2012.
4. Uzavření dohody od 1.1.2013 na prohrnování sněhu panem Janem Němcem,
Vrážné 39,Jevíčko.
5. Od fi VHOS a.s. Moravská Třebová předložený návrh kalkulace a ceny pro
vodné na rok 2013 ve výši 30,- Kč včetně DPH .
6. Výši poplatku za svoz domovního odpadu pro rok 2013 450,- Kč na občana
nebo rekreační objekt .

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu starostky obce
- o vyřizování Změny ÚP obce.
- ve vyřizování dotací z Programu rozvoje venkova – pořízení nábytku do
společenské místnosti,2 altánů, chlazení na pivo a oprava fasády na budově
OÚ, v celkové výši pořizovacích nákladů 432 395,- Kč .
2. Řešení problému ohledně zajišťování svozu KO od pana Bartošíka ,důvodem je
špatná přístupnost k jeho nemovitosti .
3. Pozvání kulturní komisí na akci 24.11.2012 – výroba adventních věnečků .

Starostka obce………………………………………..

Místostarosta ……………………………………………

Ve Vrážném 14.11.2012

