Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.2.2015,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
4.Došlá pošta
5.Různé
6.Závěr, usnesení
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Jirgl Patrick, Zbořil Pavel
Ad 3)
-Příručky pro členy ZO byly objednány , dodány budou v období od 9.2. – 13.2.2015
-Smlouva na skládkování dřeva s p. Dufkou, Hartinkov , byla zaslána , ale zatím nebyla
potvrzená vrácená.
-Vyhotovení 2 ks cedulí k Vémolám / Zákaz skládky pod pokutou 5 000,- Kč/
Zajistí – starostka obce

Ad4)
-Projednání obdržené Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro
knihovny
Odsouhlasen příspěvek na rok 2015 ve výši 1 000,- Kč
7,0,0
-Projednání žádostí o odkup pozemků :
* p. Němec Aleš, Vrážné 39
-Nabídka na odkup pozemků č. 765/2/g + 8/3 v KÚ Vrážné byla vyvěšena v době od
23.12.2014 do 8.1.2015.
K dnešnímu dni se nepřihlásil jiný zájemce.
ZO Vrážné odsouhlasilo odprodat p. Němcovi Alešovi jen p.č. 8/3 o výměře 38 m2
Pozemek p.č. 765/2/g pronajmout na 10 roků,pronájem 1,- Kč/rok.
7,0,0,
*p. Zedník Pavel,Laštůvkova 708/28, Brno
Žádost o odprodej části p.č. 743/1 o výměře cca 15m2, tato nabídka bude vyvěšena na
úřední dece OÚ Vrážné a poté na nejbližším zasedání ZO bude projednán odkup.

*p. Skřepská Evelína, Horní Hynčina 85, Pohledy a Navrátil Jiří, Tuněchody 187, Chrudim
Podání žádosti o odkup pozemku p.č. 30 o výměře 43m2
Nabídka bude vyvěšena na úřední desce OÚ Vrážné a poté na nejbližším zasedání ZO bude
projednán odkup.
-Žádost Ing. Procházky Aloise, Dis., Vrážné 5, Jevíčko o souhlas k vyřezání drobných
náletových keřů na obecní pozemku p.č. 113, které zastiňují jeho zahradu.
Panu Procházkovi bude sděleno, že se musí domluvit před započetím odstraňování těchto
náletových keřů s panem Gošem Liborem
Odsouhlaseno 7,0,0
Ad 5)
-Schváleno Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30.12.2014
7,0,0
-Pokračování v odstraňování náletových dřevin + starých suchých stromů na Pišlích, provede
p. Navrátil Karel a Zbořil Pavel.
Úklid padlých stromů a větví – Pišle /Divočák/ p. Jirgl Patrick
Schváleno 7,0,0
-Starostka upozornila, že nejsou dodržovány Zásady hospodaření v obecních lesích, které
byly schváleny ZO dne 10.11.2011.
Těžba v lese bude prováděna až po projednání a schválení ZO na základě uzavřené dohody o
dílo nebo Dohody o provedení práce.
-Starostkou obce byla navržena úprava odměn za provedení prací na obci / stávající odměny
pro rok 2015 budou poníženy o daň/
Práce - odměna v hrubém na hodinu
sečení traktorkem
100,- Kč
křoviňákem
100,- Kč
sekačka mulčovací
90,- Kč
práce s plotostřihem
80,- Kč
s motorovou pilou - příční řez
80,- Kč
v lese
100,-Kč
Ostatní ruční práce
70,-Kč
Údržba techniky
100,-Kč
Použití vlastního traktoru občana
500,-/ MTH
Schváleno 7,0,0
-Finanční výbor na příští schůzi ZO podá zprávu o výši odměn za udržování veřejné zeleně a
údržbu strojů za rok 2014.
-Kontrolní výbor bude provádět kontrolu sečení obecních pozemků v roce 2015.
Odstoupení Ing. Němcové Petry z členství v kontrolním výboru, navržená a zvolená nová
členka Zdeňka Křenková.
Schváleno 7,0,0
-Starostka obce přítomné seznámila s připravovanou Obecně závaznou vyhláškou obce o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která musí vstoupit v platnost od
1.4.2015. Od tohoto data je Obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a
biologicky rozložitelných odpad.
Na příští schůzi ZO bude dále příprava zmíněné vyhlášky projednávána a doplněna.

Odsouhlaseno pořízení kontejneru na papír- horní výsyp, barva modrá.
Zajistí starostka obce přes EKO-KOM z krajského projektu Pardubického kraje, nádoba bude
bezplatně přenechána k užívání obci na základě výpůjčky.
-Starostka dala návrh na nákup hasících přístrojů do budov obce Vrážné, bylo schváleno
5 ks práškových , nákup od firmy Pták Svitavy.
Zajistí – starostka obce
Schváleno 7,0,0
-Starostka seznámila přítomné s možností navezení zeminy na urovnání Vémol z Chornické
z.o.s, a.s., bylo schváleno dovezení , množství bude upřesněno přímo na místě ukládky .
Zajistí Němec Jan
Schváleno 7,0,0
Ad6)
-Přečteno usnesení č. 1/2015
Schváleno 7,0,0

Schůze ukončena v 21.30 hod.
Přítomno 7 členů ZO

Ve Vrážném dne 9.2.2015

Usnesení č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 5.2.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatele – p. Jirgl Patrick, Zbořil Pavel
7,0,0,
2.Příspěvek na nákup výměnného fondu pro knihovny ve výši 1 000,- Kč
7,0,0,
3. Prodej pozemku p.č. 747/d o výměře 11m2 + p.č. 745/e o výměře 27m2
Pronájem pozemku p.č. 765/2/g na 10 roků, pronájem 1,- Kč/rok.
- Němec Aleš, Vrážné 39, Jevíčko
- 7,0,0,
4. Prořezání náletových dřevin na pozemku p.č. 113 na základě podané žádosti Ing.
Procházky Aloise, Dis., Vrážné 5, Jevíčko .
7,0,0,
5. Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30.12.2014
7,0,0,
6. Pokračování v odstraňování náletových dřevin + starých suchých stromů na Pišlích,
provede p. Navrátil Karel a Zbořil Pavel.
Úklid padlých stromů a větví – Pišle /Divočák/ p. Jirgl Patrick
7,0,0,
7. Odměny za provedenou práci pro obec na rok 2015
sečení traktorkem
100,- Kč
křoviňákem
100,- Kč
sekačka mulčovací
90,- Kč
práce s plotostřihem
80,- Kč
s motorovou pilou - příční řez
80,- Kč
v lese
100,-Kč
Ostatní ruční práce
70,-Kč
Údržba techniky
100,-Kč
Použití vlastního traktoru občana
500,-/ MTH
7,0,0,
8.Zajistit starostkou obce přes EKO-KOM z krajského projektu Pardubického kraje, kontejner
na papír- horní výsyp, barva modrá, která bude přenechána k užívání obci na základě
výpůjčky.
7,0,0,

9. Nákup 5 ks práškových hasících přístrojů od firmy Pták Svitavy.
7,0,0,
10.Navezení zeminy na urovnání Vémol z Chornické z.o.s, a.s., množství bude upřesněno
přímo na místě ukládky .
7,0,0,
11. Novou členku kontrolního výboru – Křenková Zdeňka
7,0,0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Žádost o odprodej části p.č. 743/1 o výměře cca 15m2 – p. Zedník Pavel,Laštůvkova
708/28, Brno
2. Žádost od Skřepské Evelíny, Horní Hynčina 85, Pohledy a Navrátila Jiřího, Tuněchody 187,
Chrudim - odkup pozemku p.č. 30 o výměře 43m2
3. Seznámení starostkou obce s připravovanou Obecně závaznou vyhláškou obce o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která musí vstoupit v platnost od
1.4.2015. Od tohoto data je Obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a
biologicky rozložitelných odpad.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Finančnímu výboru na příští schůzi ZO podat zprávu o výši odměn za udržování veřejné
zeleně a údržbě strojů za rok 2014.
-Kontrolnímu výboru provádět kontrolu sečení obecních pozemků v roce 2015.

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 9.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.3.2015, v 18.oohod.
Přítomni:

Omluven:
Program:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Němcová Věra
Zbořil Pavel
Goš Libor
Němec Jan
-Zahájení
-Schválení programu
-Volba zapisovatele a ověřovatelů
-Kontrola usnesení
-Prodej pozemků
-Dražební vyhláška
-Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem
-Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu
schválen počtem 6
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Patrick Jirgl, ověřovatelé Zbořil
Pavel, Němcová Věra

4) Kontrola usnesení
- do Vémol budou umístěny tabule s textem „Zákaz skládky pod pokutou do
50.000,- Kč“.
Odsouhlaseno počtem 6.
- hasicí přístroje do obecních budov jsou objednány dle usnesení minulé schůze
5) Prodej pozemků
- p. Zedník Pavel, bytem Brno žádal o odprodej části pozemku 743/1 o výměře
cca 15 m2.
Vyvěšeno 11.2., sejmuto 27.2.2015.
11.2.2015 byla podána žádost o odkup tohoto pozemku manželi Navrátilovými,
bytem Velké Opatovice.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že vzhledem ke dvěma žádostem o odkup
uvedeného pozemku a vzhledem k tomu, že žádný ze zájemců pozemek
neužívá, nebude předmětný pozemek odprodán žádnému z nich.
Odsouhlaseno počtem 6.

- p. Navrátil Jiří, bytem Tuněchody a Evelína Skřepská, bytem Horní Hynčina
požádali společně o odkup pozemku p.č. 30 o výměře 43 m2, který dlouhodobě
užívají.
Vyvěšeno na úřední desce 11.2., sejmuto 27.2.2015.
Zastupitelstvo obce odprodej schválilo za cenu 23 Kč/m2 počtem 6 hlasů.
Náklady spojené s převodem a zaměřením jdou k tíži kupujícího.
6) Starostka obce informovala zastupitelstvo o dražební vyhlášce pozemků
v katastru obcí Jevíčko a Vrážné. Obec o uvedené pozemky nemá zájem, dražby
se nezúčastní. Odsouhlaseno počtem 6.
7) Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
Starostka obce doplní uvedenou vyhlášku o část obsahující způsob nakládání
s BRKO, který se bude ukládat do kontejneru, jehož pronájem bude dočasně
řešen smlouvou s obcí Slatina. Vyhláška bude zaslána k posouzení nadřízenému
orgánu a po jeho schválení bude předložena Zastupitelstvu obce ke schválení.
Stejně tak bude předložen ke schválení návrh smlouvy s obcí Slatina.
8) Různé
- Obecnímu úřadu byla doručena nabídka úřadu práce na příspěvek na veřejně
prospěšné práce. Do příští schůze zastupitelstva obce zajistí starostka obce
seznam občanů evidovaných na ÚP a zjistí další podmínky získání příspěvku.
- starostka obce vyvolá jednání s ing. Valčíkem – stavební úřad Jevíčko ohledně
havarijního stavu domu č.p. 12.
9)
-Přečteno usnesení č. 2/2015
Schváleno 6,0,0

Schůze ukončena v 21.15 hod.

Ve Vrážném 18.3.2015

Usnesení č. 2/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.3.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
6,0,0,
2. zapisovatele - p. Patrick Jirgl
ověřovatele – p. Zbořil Pavel, Němcová Věra
6,0,0,
3. Budou umístěny do Vémol tabule s textem „Zákaz skládky pod pokutou do
50.000,- Kč“.
Odsouhlaseno počtem 6 hlasů
4. Neodprodat část pozemku 743/1 o výměře cca 15 m2 žádnému zájemci, vzhledem
k tomu, že žádný ze zájemců pozemek neužívá.
Odsouhlaseno počtem 6 hlasů
5. Odprodej pozemku p.č. 30 o výměře 43 m2 za cenu 23,- Kč /m2. Náklady spojené
s převodem a zaměřením jdou k tíži kupujícího.
Vyvěšeno na úřední desce 11.2., sejmuto 27.2.2015.
Odsouhlaseno počtem 6 hlasů.
6. Neúčast na dražbě lesních pozemků v katastru obcí Jevíčko a Vrážné.
Odsouhlaseno počtem 6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Objednání hasících přístrojů do obecních budov dle usnesení minulé schůze
2. Zaslání Vyhlášky o způsobu nakládání s BRKO k posouzení nadřízenému orgánu a po jeho
schválení bude předložena Zastupitelstvu obce ke schválení. Stejně tak bude předložen ke
schválení návrh smlouvy s obcí Slatina.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Do příští schůze zastupitelstva obce zajistí starostka obce seznam občanů evidovaných na
ÚP a zjistí další podmínky získání příspěvku na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce

2. Starostka obce vyvolá jednání s ing. Valčíkem – stavební úřad Jevíčko ohledně havarijního
stavu domu č.p. 12.

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 18.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.4.2015, v 17.oo hod.

Přítomni:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Němcová Věra
Zbořil Pavel
Goš Libor
Němec Jan

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Vyhláška č. 1/2015
Došlá pošta
Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Patrick Jirgl,
ověřovatelé Goš Libor, Navrátil Karel
4) Kontrola usnesení
- zaslán dopis Městskému úřadu v Jevíčku odbor výstavby a ÚP ohledně stavu
stavby Vráţné č.p.12. Bylo sděleno, ţe vzhledem k neurčitému vlastníkovi stavby
nemůţe Stavební úřad nařídit odstranění stavby.
Na náklady obce bude provedeno oplocení nebezpečného pozemku. Prozatímní
příjezd k OÚ bude přes pozemek p. Švece Karla, Vráţné 8 a spolumajitelů.
Pan Karel Švec souhlasí s bezplatným uţíváním cesty na dobu nezbytně nutnou.
U kapličky bude umístěno značení příjezdu k OÚ.

- Návrh na přijetí 1 pracovníka z Úřadu práce na pomocné VPP na poloviční úvazek
byl přijat počtem 6 hlasů, 1 proti.
Příslušnou administrativu zajistí starostka obce.
-Podepsání smlouvy na odvoz bioodpadu s Obcí Slatina, umístění kontejneru na
uloţení BRKO do Vémol.
- Do Vémol byly umístěny tabule s textem „Zákaz skládky,, pod pokutou do
50.000,- Kč“. Odsouhlaseno počtem 6
- Byla uzavřena smlouva na pronájem pozemku za účelem skládkování dřeva na p.č.
165/2. s fi BAGO s.r.o. Hnátnice.
5) Vyhláška č. 1/2015
Vyhláška o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem –datum
vyvěšení dne 16.4.2015, sejmuta dne 30.4.2015, nabytí účinnosti 1.5.2015.
Vyhláška byla schválena počtem 7.
Na biologicky rozloţitelný odpad je přistaven kontejner ve Vémolách.
Na drobný kovový odpad je v místě ostatních kontejnerů umístěna popelnice
s označením.
Na papír bude v průběhu měsíce května přistaven kontejner od firmy EKO-KOM.
6) Došlá pošta
- ţádost o odkoupení pozemku p.č. 767/1 k.ú. Vráţné – p. Michal Křenek, U Hřiště
278, Chornice ,výměra cca 2.000 m2. Jedná se o oplocený pozemek dlouhodobě
vyuţívaný p. Křenkem. Ţádost bude vyvěšena na úřední desku, na příští schůzi
zastupitelstva obce bude odkup projednán.
- ţádost o odkoupení pozemku p.č. 116/1, 116/4 a 118/2 k.ú. Vráţné – p. Ing. Alois
Procházka , Vráţné 5. Ţádost bude vyvěšena na úřední desku, na příští schůzi
zastupitelstva obce bude odkup projednán.
- ţádost o odkoupení pozemku p.č. 118/2 / část/ k.ú. Vráţné - p. Marie
Vlasáková,Rašelinová 7, Brno . Ţádost bude vyvěšena na úřední desku, na příští
schůzi zastupitelstva obce bude odkup projednán.
- ţádost o umístění a provedení stavby DČOV na p.č. st. 33 – manţelé Jana a
Oldřich Němcovi, Vráţné 13 .
Odsouhlaseno počtem 7 hlasů
- Obecní úřad Vráţné podá ţádost na pozemkový úřad Pardubice o odkup p.č.3882
k.ú. Chornice. Odsouhlaseno počtem 7 hlasů.
7) Různé
-starostka přítomné seznámila se stavem financí obce
Stav účtu k 22.4.2015 u ČNB
451 812,34 Kč
ČS
430 551,11 Kč
-připomínky manţelů Němcových Vráţné č.p. 1
1.Úklid silnice – splněno

2.Volné pobíhání psů a slepic – znečišťování obce – po neuposlechnutí majitelů
domácího zvířectva bude dle zákona uloţena pokuta do výše 20.000,- Kč
3.Dopravní značka u č.p. 14 Vráţné (omezení maximální přípustné hmotnosti) –
bude odstraněna současná dodatková tabulka a bude nahrazena novou dodatkovou
tabulkou „vjezd na povolení obce Vráţné“ – odsouhlaseno počtem 7 hlasů.
-starostka obce poděkovala p. Jirglové Radce a p. Gošové Marii za práci při účasti na
projektu ,,Nezapomeň se vrátit,, a podotkla, ţe při účasti na prezentaci projektů
v Hlinsku bylo Vráţné ohodnoceno za příkladnou práci .
-starostka obce předloţila návrh na nátěr fasády budovy OÚ, zástupci ZO i občany
bylo konstatováno, ţe by se práce měla provést v letošním roce, dále bylo hovořeno
o tom v jakém rozsahu chystat letošní pouť – bylo usneseno v rozsahu jako
v předcházejících letech.

-Přečteno usnesení č. 3/2015
Schváleno 7,0,0

Schůze ukončena v 19.15 hod.

Ve Vrážném 7.5.2015

Usnesení č. 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.4.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
6,0,0,
2. zapisovatele - p. Patrick Jirgl
ověřovatele – p. Libor Goš, Karel Navrátil
7,0,0,
3. Přijetí 1 pracovníka z Úřadu práce na pomocné VPP na poloviční úvazek .
Přijato počtem 6 hlasů, 1 proti.
Příslušnou administrativu zajistí starostka obce.
4. Vyhlášku č. 1/2015
Vyhláška o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem –datum
vyvěšení dne 16.4.2015, sejmuta dne 30.4.2015, nabytí účinnosti 1.5.2015.
Vyhláška byla schválena počtem 7.
Na biologicky rozloţitelný odpad je přistaven kontejner ve Vémolách.
Na drobný kovový odpad je v místě ostatních kontejnerů umístěna popelnice
s označením.
Na papír bude v průběhu měsíce května přistaven kontejner od firmy EKO-KOM.
5. Umístění a provedení stavby DČOV na p.č. st. 33 – manţelé Jana a Oldřich
Němcovi, Vráţné 13 .
Odsouhlaseno počtem 7 hlasů
6. Podání ţádosti na Pozemkový úřad Pardubice o odkup p.č.3882 k.ú. Chornice.
Odsouhlaseno počtem 7 hlasů.
7. Změnu dopravní značky u č.p. 14 Vráţné (omezení maximální přípustné
hmotnosti) – bude odstraněna současná dodatková tabulka a bude nahrazena novou
dodatkovou tabulkou „vjezd na povolení obce Vráţné“ .
Odsouhlaseno počtem 7 hlasů.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci o zaslání dopisu Městskému úřadu v Jevíčku odbor výstavby a ÚP
ohledně stavu stavby Vráţné č.p.12. Bylo sděleno, ţe vzhledem k neurčitému
vlastníkovi stavby nemůţe Stavební úřad nařídit odstranění stavby.
Na náklady obce bude provedeno oplocení nebezpečného pozemku. Prozatímní
příjezd k OÚ bude přes pozemek p. Švece Karla, Vráţné 8 a spolumajitelů.
Pan Karel Švec souhlasí s bezplatným uţíváním cesty na dobu nezbytně nutnou.

U kapličky bude umístěno značení příjezdu k OÚ.
2. Podepsání smlouvy na odvoz bioodpadu s Obcí Slatina, umístění kontejneru na
uloţení BRKO do Vémol.
3.Do Vémol byly umístěny tabule s textem „Zákaz skládky,, pod pokutou do
50.000,- Kč“. Odsouhlaseno počtem 6
4. Byla uzavřena smlouva na pronájem pozemku za účelem skládkování dřeva na
p.č. 165/2. s fi BAGO s.r.o. Hnátnice.
5. Ţádost o odkoupení pozemku p.č. 767/1 k.ú. Vráţné – p. Michal Křenek, U Hřiště
278, Chornice ,výměra cca 2.000 m2.
- ţádost o odkoupení pozemku p.č. 116/1, 116/4 a 118/2 k.ú. Vráţné – p. Ing. Alois
Procházka , Vráţné 5.
- ţádost o odkoupení pozemku p.č. 118/2 / část/ k.ú. Vráţné - p. Marie
Vlasáková,Rašelinová 7, Brno .
6. Seznámení starostkou obce se stavem financí
Stav účtu k 22.4.2015 u ČNB
451 812,34 Kč
ČS
430 551,11 Kč
7. Při volném pobíhání psů a slepic – znečišťování obce – po neuposlechnutí
ústního jednání majitelů domácího zvířectva bude dle zákona uloţena pokuta do
výše 20.000,- Kč

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 7.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vráţné
Dne 18.6.2015 v 18.30 hod.

Přítomni:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Němcová Věra
Zbořil Pavel
Goš Libor
Němec Jan

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce za rok 2014 a projednání zprávy o výsledku
hospodaření obce za 2014
Rozpočtové opatření 1/2015
Projednání schválení prodeje obecních pozemků dle podaných ţádostí
Došlá pošta
Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel Patrick Jirgl,
ověřovatelé Němec Jan, Němcová Věra – schváleno počtem 7
4) Kontrola usnesení
- úřad práce nenabídl obci vhodného uchazeče na veřejně prospěšné práce pro obec
- byl odeslán dopis na Krajský pozemkový úřad Pardubice se ţádostí o odkup
pozemku p.č. 3882 k.ú. Chornice

- byl zaslán dopis Policii ČR Svitavy o umístění dopravního značení - dodatková
tabulka / vjezd na povolení obce/ u č.p. 14
5) Starostka obce seznámila přítomné

* s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 , Pardubickým krajem,
které proběhlo 27.5.2015.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb.
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 ods.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
- členovi zastupitelstva byla vyplacena měsíční odměna i za dny, kdy na tuto
odměnu jiţ zanikl nárok.
Třem neuvolněným členům ZO – předsedům výborů byla krácena odměna
poměrnou částí v měsíci květnu 2015 , zajistila účetní obce.

*se závěrečným účtem obce za rok 2014
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou,
přijímá nápravná opatření k odstranění vad a nedostatků a souhlasí
s účetní závěrkou za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni
k 31.12.2014.
Schváleno počtem 7.
-

6) Schválení rozpočtového opatření č 1/2015 ze dne 30.4. 2015 a č.2/2015 ze dne
18.6. 2015
Schváleno počtem 7.
7) Projednání schválení prodeje obecních pozemků dle podaných ţádostí
- ţádost o odkoupení pozemku – p. Ing. Alois Procházka, Vráţné 5 – p.č. 116/1.
116/4, 118/2. P. Procházkovi bude prodána část pozemku p.č. 116/1 dle přiloţeného
nákresu. Ostatní pozemky nebudou obcí odprodány.
Návrh byl odsouhlasen počtem 7.
Ing.Procházka odklidí skládku dřeva na pozemku 118/2 do 31.10.2015.
Odsouhlaseno počtem 7.
- ţádost o odkoupení pozemku – p. Vlasáková Marie , Rašelinová 7, Brno – p.č.
118/2 – část. Pozemek nebude p. Vlasákové odprodán.
Odsouhlaseno počtem 7 hlasů.
- ţádost o odkoupení pozemku – p. Michal Křenek, U Hřiště 278, Chornice .
Výměra cca 2.000 m2. Jedná se o oplocenou část pozemku na p.č. 767/1.
Prodej za podmínky zřízení věcného břemene, které umoţní přístup a údrţbu
zaústění dešťové kanalizace.
Odsouhlaseno počtem 5 hlasů.
8) Došlá pošta
- ţádost o odkoupení pozemku – Holerovi , Vráţné 27 – p.č. 23/2 – část – bude
vyvěšeno na úřední desce.

- ţádost o odkoupení pozemku – p. Němec Oldřich – p.č. 388/7 – bude vyvěšeno na
úřední desce.

9) Různé
- nákup akumulátoru do hasičské stříkačky byl odsouhlasen počtem 7
– zajistí p. Zbořil
- chlazení bude půjčováno za 200,- Kč/2 dny
- pronájem zahradní techniky bude řešen na příštím zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv s Hanáckou zemědělskou
společností Jevíčko a.s. a Lucií Krejčí, Třebíč na uloţení BRKO do kompostáren
z obecních pozemků .
Schváleno počtem 7 hlasů

-Přečteno usnesení č. 4/2015
Schváleno 7,0,0

Schůze ukončena v 19.30 hod.

Ve Vrážném 24.6.2015

Usnesení č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 18.6.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
7,0,0,
2. zapisovatele - p. Patrick Jirgl
ověřovatele – p. Němec Jan, Němcová Věra
7,0,0,
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou, přijímá
nápravná opatření k odstranění vad a nedostatků a souhlasí s účetní závěrkou za rok
2014 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2014.
Schváleno počtem 7.
4. Rozpočtové opatření č 1/2015 ze dne 30.4. 2015 a č.2/2015 ze dne 18.6. 2015
Schváleno počtem 7.
5. - Odkoupení pozemku – p. Ing. Alois Procházka, Vráţné 5 – p.č. 116/1, dle
přiloţeného nákresu. Ostatní pozemky dle ţádosti nebudou obcí odprodány.
Schváleno počtem 7.
Ing. Procházka odklidí skládku dřeva na pozemku 118/2 do 31.10.2015.
Odsouhlaseno počtem 7.
- Odkoupení pozemku – p. Michal Křenek, U Hřiště 278, Chornice .
Výměra cca 2.000 m2. Jedná se o oplocenou část pozemku na p.č. 767/1.
Prodej za podmínky zřízení věcného břemene, které umoţní přístup a údrţbu
zaústění dešťové kanalizace.
Odsouhlaseno počtem 5 hlasů.
6.Nákup akumulátoru do hasičské stříkačky.
Odsouhlaseno počtem 7
– zajistí p. Zbořil
7. Půjčování chlazení za 200,- Kč/2 dny.
8.Uzavření smluv s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a.s. a Lucií Krejčí,
Třebíč na uloţení BRKO do kompostáren z obecních pozemků .
Schváleno počtem 7 hlasů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Odkoupení pozemku p.č. 118/2 / část/ - ţádost p. Vlasákové M. Rašelinová 7,
Brno.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starostky obce –
- úřad práce nenabídl obci vhodného uchazeče na veřejně prospěšné práce
pro obec
- o odeslaném dopisu na Krajský pozemkový úřad Pardubice se ţádostí o
odkup pozemku p.č. 3882 k.ú. Chornice
- o odeslaném dopisu Policii ČR Svitavy o umístění dopravního značení dodatková tabulka / vjezd na povolení obce/ u č.p. 14
Ţádost o odkoupení pozemku – Holerovi , Vráţné 27 – p.č. 23/2 – část – bude
vyvěšeno na úřední desce.

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 24.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 31.8.2015 v 19.oo hod.
Přítomni:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Němcová Věra
Zbořil Pavel
Goš Libor
Němec Jan

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
- Projednání schválení prodeje obecních pozemků
Došlá pošta
Různé

1)Zahájení
2) Schválení programu
- schválen počtem 7
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
zapisovatel Patrick Jirgl,
ověřovatelé Zbořil Pavel, Navrátil Karel
– schváleno počtem 7
4) Kontrola usnesení
a) dopis na Státní pozemkový úřad se ţádostí o odkup pozemku p.č. 3882 k.ú.
Chornice byl odeslán
Odpověď pozemkového úřadu – popis postupu odkupu pozemku – starostka obce
bude pokračovat v odkupu pozemku.
b) zaslán dopis na Policii ČR , územní odbor Svitavy , ohledně změny dodatkové
tabulky se změnou místní úpravy provozu na místní komunikaci p.p.č. 156, k.ú
Vráţné.
Kopie dopisu byla zaslána Odboru dopravy MÚ Mor. Třebová – bude odpovězeno
v průběhu měsíce září.
c) ţádost o odkoupení pozemku – Milada a Theodor Holerovi, Vráţné 27 – p.č. 23/2
– část
O odkup části téhoţ pozemku poţádal p. Zbořil Pavel , Vráţné 26 (cca 0,8 m kolem
domu).
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej oběma ţadatelům. Veškeré poplatky a zaměření
hradí kupující.

d) ţádost o odkoupení pozemku – p. Němec Oldřich , Vráţné 13 – p.č. 388/7
O odkup téhoţ pozemku poţádal p. Heger Antonín, Vráţné 21 a p. Němec Aleš,
Vráţné 39.
Byl odsouhlasen prodej nejvyšší nabídce. Zájemci předají své nabídky v zalepené
obálce do 30.9.2015. OÚ zašle zájemcům informace o bonitě pozemku.
5) Projednání schválení prodeje obecních pozemků
a) P. Aleš Němec, Vráţné 39 poţádal o odkoupení pozemku 765/2 část g o výměře
96m2. Pozemek nebude prozatím odprodán. O dalším odkupu bude jednáno po
revizi obecních pozemků uţívaných soukromými subjekty.
b) Ing. Alois Procházka, Vráţné 5 poţádal o odkup pozemků č. 116/1 část a 118/2
část.
P. Procházka Alois bude pozván k osobnímu projednání a šetření na místě.
Termín schůzky dohodne starostka obce.
c) Manţelé Heger Antonín a Hegerová Jana , Vráţné 21 poţádali o odkup pozemku
č. 750 o výměře 40m2. Pozemek bude nabídnut k prodeji. Bude vyvěšeno na úřední
desce.
d) p. Goš Libor, Vráţné 43 ţádá o odkup pozemku p.č. 169/7 část. Pozemek bude
nabídnut k prodeji. Bude vyvěšeno na úřední desce.
6) Došlá pošta
- Členský příspěvek regionu MTaJ 1 750,- Kč na rok 2015.
Příspěvek odsouhlasen 7/0/0
-Došlá licenční smlouva : OSA Praha – uţití hudebních děl na taneční zábavě při
pouti ve výši 513,- Kč
-Nabídka ČEZ Prodej na fixaci ceny elektřiny - nebude akceptována.
-Nabídka od firmy SITA – svoz nebezpečných odpadů podzim 2015 – nabídka byla
akceptována
7) Různé
-Byl odsouhlasen příspěvek do tomboly na oslavu hodů obci Hartinkov ve výši 500,Kč - formou poukázky.
-Starostka přítomné seznámila s výtěţkem z letošní poutě ve výši 9 345,- Kč.

-Přečteno usnesení č. 5/2015
Schváleno 7,0,0

Schůze ukončena v 20.30 hod.

Ve Vrážném 2.9.2015

Usnesení č. 5/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 31.8.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
7,0,0,
2. zapisovatele - p. Patrick Jirgl
ověřovatele – p. Zbořil Pavel , Navrátil Karel
7,0,0,
3.Odkoupení pozemku p.č. 23/2 k.ú. Vráţné – Milada a Theodor Holerovi, Vráţné
27 a část téhoţ pozemku p. Zbořil Pavel , Vráţné 26 (cca 0,8 m kolem domu).
Veškeré poplatky a zaměření hradí kupující.
4. Odkoupení pozemku – p.č. 388/7, k.ú. Vráţné
Byl odsouhlasen prodej nejvyšší nabídce. Zájemci předají své nabídky v zalepené
obálce do 30.9.2015. OÚ zašle zájemcům informace o bonitě pozemku.
5.Zatím neprodat p. Aleši Němcovi, Vráţné 39 pozemek 765/2 část g o výměře
96m2. O dalším odkupu bude jednáno po revizi obecních pozemků uţívaných
soukromými subjekty.
6. Sjednání schůzky s Ing. Aloisem Procházkou, Vráţné 5 na místní šetření
ohledně odkupu pozemků č. 116/1 část a 118/2 část.
Termín schůzky dohodne starostka obce.
7.Členský příspěvek regionu MTaJ 1 750,- Kč na rok 2015.
8.Nabídka ČEZ Prodej na fixaci ceny elektřiny - nebude akceptována.
9. Nabídku od firmy SITA – svoz nebezpečných odpadů podzim 2015 .
10. Příspěvek do tomboly na oslavu hodů obci Hartinkov ve výši 500,- Kč - formou
poukázky.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Ţádost o odkup pozemku - manţelé Heger Antonín a Hegerová Jana , Vráţné 21
č. 750 o výměře 40m2. Pozemek bude nabídnut k prodeji. Bude vyvěšeno na úřední
desce.
2.Ţádost o odkup pozemku - p. Goš Libor, Vráţné 43 p.č. 169/7 část.
Pozemek bude nabídnut k prodeji. Bude vyvěšeno na úřední desce.

3.Došlou licenční smlouvu : OSA Praha – uţití hudebních děl na taneční zábavě při
pouti ve výši 513,- Kč
4.Seznámení s ýtěţkem z letošní poutě ve výši 9 345,- Kč.

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 2.9.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 13.10.2015 v 18.oo hod.

Přítomni:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Němcová Věra
Zbořil Pavel
Němec Jan

Program:

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Projednání schválení prodeje obecních pozemků
Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu – program byl schválen počtem 6
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů :
– zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Němcová Věra, Němec Jan
schváleno počtem 6
4) Kontrola usnesení
* dopis na Státní pozemkový úřad se ţádostí o odkup pozemku p.č. 3882 k.ú.
Chornice byl odeslán, bylo odpovězeno, ţe v případě trvajícího zájmu o koupi tohoto
pozemku máme kontaktovat telefonicky SPÚ.
Starostka obce dne 24.9. 2015 telefonicky tento zájem oznámila.
Pozemek bude zařazen do nabídky k prodeji.
* ţádost o odkoupení pozemku – p. Němec Oldřich , Vráţné 13 – p.č. 388/7 KÚ
Vráţné
O odkup téhoţ pozemku poţádal p. Heger Antonín, Vráţné 21 a p. Němec Aleš,
Vráţné 39.
31.8.2015 ZO odsouhlasilo prodej nejvyšší nabídce, zájemci předají své nabídky
v zalepené obálce do 30.9.2015.
Cena pozemků byla stanovena na 42.123,56 Kč Ing. Dedeciusovou z Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj. Takto stanovená hodnota pozemku byla
zaslána zájemcům.
30.9.2015 byl doručen dopis od p. Oldřicha Němce, který odstupuje od ţádosti o
odkup pozemku 388/7.
30.9.2015 byl doručen dopis od p. Hegera Antonína se ţádostí o upřesnění ceny a
bonity pozemku a ceny porostů.
1.10.2015 byl doručen dopis od p. Němce Aleše se ţádostí o upřesnění ceny a

bonity pozemku a ceny porostů.
Jelikoţ do stanovené lhůty nebyla předloţena ţádná nabídka k odkupu, pozemek
nebude dále nabízen k prodeji.
Odsouhlaseno 6/0/0
* Ing. Alois Procházka , Vráţné 5 poţádal o odkup pozemků č. 116/1 část a 118/2
část, KÚ Vráţné.
6.9.2015 proběhlo místní šetření i ohledně předchozích ţádostí.
p. Procházkovi budou odprodány následující pozemky: 112, 116/1, 116/4, 118/2.
Cena pozemku byla stanovena na 23 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese kupující.
Odsouhlaseno 6/0/0
* Manţelé Heger Antonín a Hegerová Jana , Vráţné 21 poţádali o odkup pozemku
č. 750 KÚ Vráţné o výměře 40m2.
Správná výměra pozemku je 29m2.
Pozemek bude manţelům Hegerovým odprodán.
Odsouhlaseno počtem 6 hlasů.
Cena pozemku byla stanovena na 23 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese kupující.
Odsouhlaseno 6/0/0
* p. Goš Libor , Vráţné 43 ţádá o odkup pozemku p.č. 169/7 část.
Cena pozemku byla stanovena na 5 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese kupující.
Porosty na pozemku budou oceněny p. Broţem. Porosty budou nabídnuty
k odkoupení p. Gošovi Liborovi. Prodej pozemku bude uskutečněn aţ po odkupu
porostů.
Odsouhlaseno 5/0/1
6) Došlá pošta
Rozpočtové opatření č. 3/2015.
Odsouhlaseno 6/0/0

Starostka obce předloţí rozpis nákladů v letošním roce na TRIADU .

Omluven: Goš Libor

-Přečteno usnesení č. 6/2015
Schváleno 6,0,0

Schůze ukončena v 20.30 hod.

Ve Vrážném 19.10.2015

Usnesení č. 6/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 13.10.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
6,0,0,
2. Zapisovatele - p. Patrick Jirgl
Ověřovatele – p. Zbořil Pavel ,Navrátil Karel
6,0,0,
3.Neprodat pozemek p.č. 388/7 k.ú. Vráţné , jelikoţ do stanovené lhůty nebyla
předloţena ţádná nabídka k odkupu, jak bylo odsouhlaseno na zasedání ZO dne
31.8.2015.
Odsouhlaseno 6/0/0
4.Prodej pozemků p. Procházkovi , Vráţné 5 : 112, 116/1, 116/4, 118/2.
Cena pozemku byla stanovena na 23 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese kupující.
Odsouhlaseno 6/0/0
5. Prodej pozemku č. 750 k.ú. Vráţné manţelům Antonínovi a Janě Hegerovým ,
Vráţné 21 o výměře 40m2.
Cena pozemku byla stanovena na 23 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese kupující.
Odsouhlaseno 6/0/0
6. Prodej pozemku Liborovi Gošovi ,Vráţné 43 p.č. 169/7 část.
Cena pozemku byla stanovena na 5 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese kupující.
Porosty na pozemku budou oceněny p. Broţem. Porosty budou nabídnuty
k odkoupení p. Gošovi Liborovi. Prodej pozemku bude uskutečněn aţ po odkupu
porostů.
Odsouhlaseno 5/0/1
7.Rozpočtové opatření č. 3/2015
Odsouhlaseno 6/0/0

Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Starostce obce předloţit rozpis nákladů v letošním roce na TRIADU .

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 19.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 19.11.2015 v 18.oo hod.

Přítomni:

Němcová Jana
Navrátil Karel
Jirgl Patrick
Němcová Věra
Zbořil Pavel
Němec Jan
Goš Libor

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů :
– zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Goš Libor, Zbořil Pavel
schváleno počtem 7
4) Kontrola usnesení
- Starostka obce předloţila rozpis nákladů na TRIADU , spol. s.r.o. Praha – firma
zajišťující informační systém pro obec.
Roční náklady za letošní rok činí k dnešnímu dni 13.006,- Kč vč. DPH.
5) Došlá pošta
- p. Procházka Alois, Vráţné 5 ţádá o odstranění náletových dřevin z okolí jeho
pozemků
Zastupitelstvo ţádost schvaluje počtem 7.
Starostka obce zašle p. Procházkovi vyrozumění.
- pí. Malikovičová Hana, Vráţné 36 ţádá o odprodej pozemků p.č. 137/1, 758, 769,
137/8 – nabídka k odkupu bude vyvěšena na úřední desce
- Sita CZ a.s. , Boskovice zaslala informaci - upozornění občanům co vkládat
/ neukládat / do popelnic a zimním zajištění svozu KO.

6) Různé
- Starostka předloţila od firmy VHOS Moravská Třebová návrh kalkulace pro vodné
na rok 2016 – cena za 1m3 byla stanovena na 32,- Kč.
Cena byla odsouhlasena počtem 7
- Starostkou obce byla předloţena Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů
Ve vyhlášce byly změněny následující body:
- čl. 6 odst.1 d) doplněn dle zákona
- v čl. 8 doplněno č.p.4
Vyhláška byla schválena počtem 7
- Schválení Plánu inventur – inventury budou provedeny do 15.1.2016
- Schváleno zakoupení 3 další nádoby na posyp místních komunikací typ SBA110
v ceně 3.900 Kč/ks .
objedná starostka obce
-Schváleno zakoupení mikulášských balíčků pro místní děti /do 15 let/ v ceně
70 Kč / ks .
Zajistí Patrick Jirgl
- Bude osloven p. Procházka Alois, Vráţné se ţádostí o posouzení moţnosti ořezání
listnatých stromů na návsi (větve které sahají níţe neţ 2m).
-Bude osloven P. Schreiber Zdeněk, Chornice se ţádostí o skácení 1ks jedle
douglasky na návsi.
Zajistí starostka obce
- Adventní věnec na návsi se bude dělat v sobotu 28.12.2015
- Zasedání zastupitelstva obce bude 17.12.2015 v 18.00 hod.

-Přečteno usnesení č. 7/2015
Schváleno 7,0,0

Schůze ukončena ve 20.00 hod.

Ve Vrážném 23.11.2015

Usnesení č. 7/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 19.11.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
7,0,0,
2. Zapisovatele - p. Patrick Jirgl
Ověřovatele – p. Goš Libor, Zbořil Pavel
7,0,0,
3. Odstranění náletových dřevin z okolí pozemků p. Procházky Aloise, Vráţné 5 na
základě podané ţádosti.
7,0,0
4.Kalkulaci vodného na rok 2016 – cena za 1m3 byla stanovena na 32,- Kč.
7,0,0
5. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů
Ve vyhlášce byly změněny následující body:
- čl. 6 odst.1 d) doplněn dle zákona
- v čl. 8 doplněno č.p.4
7,0,0
6.Plán inventur – inventury budou provedeny do 15.1.2016
7.Nákup 3 nádob na posyp místních komunikací typ SBA110 v ceně 3.900 Kč/ks .
Objedná starostka obce
8.Zakoupení mikulášských balíčků pro místní děti /do 15 let/ v ceně 70 Kč / ks .
Zajistí Patrick Jirgl
9. Ořezání listnatých stromů na návsi (větve které sahají níţe neţ 2m).
10.Skácení 1ks jedle douglasky na návsi.
Zajistí starostka obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Starostkou obce předloţený rozpis nákladů na TRIADU , spol. s.r.o. Praha –
firma zajišťující informační systém pro obec.
Roční náklady za letošní rok činí k dnešnímu dni 13.006,- Kč vč. DPH.

2. Ţádost p. Malikovičové Hany, Vráţné 36 o odprodej pozemků p.č. 137/1, 758,
769, 137/8 – nabídka k odkupu bude vyvěšena na úřední desce
3. Informaci od Sity CZ a.s. , Boskovice - upozornění občanům co vkládat
/ neukládat / do popelnic a zimním zajištění svozu KO.
4.Výrobu adventního věnce na návsi v sobotu 28.12.2015
5. Zasedání zastupitelstva obce 17.12.2015 v 18.00 hod.

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 23.11.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 17.12.2015,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
4.Rozpočet obce na rok 2016
5.Došlá pošta
6.Různé
7.Závěr, usnesení
Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Němec Jan
ověřovatelů – p. Goš Libor, Zbořil Pavel
Ad3)
Paní Malikovičová Hana , Vrážné 36 požádala 4.11.2015 o odkup pozemků p.č. 137/1, 137/8
758 a 769 , před vyvěšením na úřední desku OÚ bylo zjištěno, že pozemky p.č. 137/1 a
137/8 nejsou majetkem obce .
V nabídce k odprodeji byly vyvěšeny jen pozemky p.č. 758 /část/ a 769 / část/.
Ad4)
Schválení rozpočtu obce na rok 2016 , příjmy a výdaje ve výši 1 136,3 tis. Kč
Schváleno 5,0,0
Ad5)
-Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci, Sladkovského 215/3, Hradec
Králové zaslal nabídku na odprodej p.č. 789 o výměře 8m2
Odkup schválen 5,0,0
-Zápis o ocenění revírníkem Ing. Brožem Petrem. Na základě šetření porostu na p.č. 169/7
v k.ú. Vrážné byla zjištěna hmota jednotlivých stromů a vypočtena průměrná hmotnost
podle zastoupených dřevin na cenu ve výši 15 860,- Kč.
Dle rozhodnutí ze schůze ZO ze dne 13.10.2015 tyto ohodnocené porosty budou nabídnuty
k odprodeji p. Gošovi Liborovi, Vrážné 43.
Pan Goš Libor s odkupem souhlasí .
Prodej schválen ZO 5,0,0
-Doručené Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová o povolení k nakládání
s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod z ČOV – Malikovičová Hana, Vrážné 36.

Ad6)
-Na základě schváleného odprodeje části pozemku 767/1 v k.ú. Vrážné pro p. Křenka
Michala, Chornice 278 a pro provedení zaměření a vyhotovení geometrického plánu byla
panem Křenkem podaná žádost o stanovení hodnoty odkupovaného pozemku.
Cena BPEJ je 13,52 Kč, z důvodu zřízení věcného břemene pro obec byla odsouhlasena cena
10,- Kč /m2.
Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku nese kupující.
5,0,0
-Stanovená cena vodného pro rok 2016 SO TEPLICE byla na 32,- Kč/m3
-Starostka obce přítomné seznámila s hlavními příjmy a výdaji obce k 30.11.2015 a se stavem
peněžních prostředků u ČS 365 065,31 Kč a u ČNB 1 019 009,19 Kč
-Od roku 2016 při životních jubileích občanů od 60 roků a potom v půlkulatinách budou obcí
zakoupeny dary ve výši 500,- Kč
Odsouhlaseno 5,0,0
Ad 7)
-Starostka
- poukázala na projednané, odsouhlasené a nedotažené akce – budova OÚ -malba
fasády ,střecha ,komíny, vpusť ve Vémole.
- informovala o stavu projednávání pozůstalosti JUDr. Mazlovou , ohledně nemovitosti po
p. Appelovi Radomírovi, Vrážné 12. Stát navrhne likvidaci bude vydaná vyhláška, obec bude
informována.
- informovala o dostupných informacích ohledně kotlíkových dotací pro občany / FO/,
viz. stránky pardubického kraje/ dle přiloženého letáčku/.

Přítomno :
5 členů ZO, omluven JIrgl Patrick, Němcová Věra
5 občanů

-Přečteno usnesení č. 8/2015
Schváleno 5,0,0

Schůze ukončena ve 20.00 hod.

Ve Vrážném 23.12.2015

Usnesení č. 8/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 17.12.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
5,0,0,
2. Zapisovatele - p. Němec Jan
Ověřovatele – p. Goš Libor, Zbořil Pavel
3. Rozpočet obce na rok 2016 , příjmy a výdaje ve výši 1 136,3 tis. Kč
4. Odkup pozemku od Východočeských energetických závodů, státní podnik
v likvidaci, Sladkovského 215/3, Hradec Králové p.č. 789 o výměře 8m2
Odkup schválen 5,0,0
5. Odprodej náletového porostu na p.č. 169/7 v k.ú. Vráţné ve výši 15 860,- Kč.
p. Gošovi Liborovi, Vráţné 43.
Prodej schválen 5,0,0
6. Odprodej části pozemku 767/1 v k.ú. Vráţné pro p. Křenka Michala, Chornice
278 cena 10,- Kč / m2 z důvodu zřízení věcného břemene pro obec
Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku nese kupující.
5,0,0
7.Cenu vodného pro rok 2016 32,- Kč/m3
5,0,0
8.Od roku 2016 při ţivotních jubileích občanů od 60 roků a potom v půlkulatinách
budou obcí zakoupeny dary ve výši 500,- Kč
Odsouhlaseno 5,0,0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Paní Malikovičová Hana , Vráţné 36 poţádala 4.11.2015 o odkup pozemků
p.č. 137/1, 137/8 758 a 769 , před vyvěšením na úřední desku OÚ bylo zjištěno, ţe
pozemky p.č. 137/1 a 137/8 nejsou majetkem obce .
V nabídce k odprodeji byly vyvěšeny jen pozemky p.č. 758 /část/ a 769 / část/.
2. Doručené Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová o povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod z ČOV –
Malikovičová Hana, Vráţné 36.

3. Zprávu starostky obce s hlavními příjmy a výdaji obce k 30.11.2015 a se stavem
peněţních prostředků u ČS 365 065,31 Kč a u ČNB 1 019 009,19 Kč.

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 23.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.12.2015,v 18.00 hod.

Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
4.Schválení rozpočtového opatření
5.Různé
6.Inventarizace majetku obce

Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce Jana Němcová
Ad 2)
Zvolení zapisovatele - p. Jirgl Patrick
ověřovatelů – p. Goš Libor, Zbořil Pavel
Ad3)
Úkoly z minulého zasedání ZO – žádné

Ad4)
Úprava rozpočtu č. 4 ze dne 28.12.2015
Schváleno7,0,0
Ad 5)
Byl projednán požadavek p. Němce Jana ohledně zakoupení mulčovače AZM 90 pro potřeby
obce ve výši cca 19 000,- Kč + úprava na CUB CADET 2250 RDH 4 WD ve výši cca 6 000,- Kč.
Objednávku zašle starostka obce na firmu VARES Mnichovice, Pražská 539,
251 64 Mnichovice u Prahy.
Schváleno 7,0,0
Ad 6)
Členové zastupitelstva obce a paní Gošová Marie provedli inventarizaci majetku obce.

Přítomno :
7 členů ZO
Marie Gošová

-Přečteno usnesení č. 9/2015
Schváleno 7,0,0

Schůze ukončena ve 20.00 hod.

Ve Vrážném 30.12.2015

Usnesení č. 9/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.12.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
7,0,0,
2. Zapisovatele - p. Jirgl Patrick
Ověřovatele – p. Goš Libor, Zbořil Pavel
3. Úprava rozpočtu č. 4 ze dne 28.12.2015
Schváleno7,0,0
4. Zakoupení mulčovače AZM 90 pro potřeby obce ve výši cca 19 000,- Kč + úprava na CUB
CADET 2250 RDH 4 WD ve výši cca 6 000,- Kč.
Objednávku zašle starostka obce na firmu VARES Mnichovice, Pražská 539,
251 64 Mnichovice u Prahy.
Schváleno 7,0,0

……………………………………………..
Jana Němcová ,starostka obce

…………………………………………………
Karel Navrátil, místostarosta

Ve Vrážném 30.12.2015

