Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 13.2.2018 v 18.00 hod.
Přítomni:

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

Program:

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

1) Zahájení
2) Schválení programu
- program byl schválen počtem 6
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Němcová Věra,
- ověřovatelé Navrátil Karel, Zbořil Pavel
schváleno počtem 6

4) Kontrola usnesení
a) žádost Antonína a Marka Hegerových, Vrážné 21 o odkup pozemků p.č. 16/6 o výměře 6
m2 a 16/7 o výměře 36 m2 v k. ú. Vrážné. Nabídka k odprodeji vyvěšena od 10.1.2018 –
25.1.2018, jiný zájemce se o tyto pozemky nepřihlásil.
Prodej schválen 6,0,0,
5) Došlá pošta
a) Žádost Charity Moravská Třebová o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na provoz
charitních sociálních služeb pro rok 2018.
Schváleno 6,0,0
b) Žádost Městské knihovny ve Svitavách o finanční příspěvek do sdruženého fondu na
nákup knih pro rok 2018. Navržen a schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč
Schváleno 6,0,0
c) Žádost Milady a Theodora Hollerových o odkup pozemku p.č. 32/2 o výměře 31 m2 v k.ú.
Vrážné. Nabídka k odprodeji pozemku bude vyvěšena na úřední desce.

d) Nabídka od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce v roce 2018. V případě zájmu p.
Goše Libora by se zažádalo o zřízení VPP, jinak se žádat nebude.
e) Městský úřad Jevíčko - stavební povolení na Přestavbu rodinného domu č.p. 37 Vrážné –
Michal Křenek, U hřiště 278, Chornice.
6) Různé
Starostka přítomné seznámila s
a) rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 27.12.2017
Schváleno 6,0,0
b) potřebou zhotovit nové zábradlí + můstek u rybníka.
Na příští schůzi ZO budou podané návrhy na zhotovení.
c)návrhem Směrnice č.1/2018 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
směrnice byla projednána a odsouhlasena.
Schváleno 6,0,0
d) výsledkem kontroly komínů a krbů na OÚ je nutné zhotovit nový odvod spalin u krbu
v malé společenské místnosti.
Starostka zajistí opravu – osloví p. Bejra Velké Opatovice.
e) jednáním s p. Geršlem Jevíčko , ohledně likvidace nemovitosti č.p. 10 Vrážné.
Předběžná cena prací za celkový úklid 110 000,- Kč.
Současně bude provedeno p. Geršlem vyčištění potoka v obci a potůčku u rybníka.
Schváleno 6,0,0
f) pan Goš. L. seznámil přítomné s probíhajícími těžebními pracemi v obecním lese.
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit u p. Goše L.

Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven

Přečteno usnesení č.1/2018
Schváleno 6,0,0
Schůze ukončena v 19,45 hod.

Ve Vrážném 14.2.2018

Usnesení č. 1/2018
ze zasedání ZO Vrážné
Ze dne 13.2.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 6,0,0
2.Zapisovatele – Němcová Věra
Ověřovatele – Navrátil Karel, Zbořil Pavel
Schváleno 6,0,0
3.Prodej pozemků p.č. 16/6 o výměře 6 m2 a 16/7 o výměře 36 m2 v k. ú. Vrážné,
žadatelé Marek a Antonín Hegerovi, Vrážné 21.
Prodej schválen 6,0,0,
4.Dotaci ve výši 5 000,- Kč na provoz charitních sociálních služeb pro rok 2018 pro
Charitu Moravská Třebová
Schváleno 6,0,0
5.Finanční příspěvek do sdruženého fondu na nákup knih pro rok 2018 pro Městskou
knihovnu ve Svitavách ve výši 1 000,- Kč
Schváleno 6,0,0
6. Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 27.12.2017
Schváleno 6,0,0
7. Směrnici č.1/2018 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Schváleno 6,0,0
8. Provedení likvidace nemovitosti č.p. 10 Vrážné p. Geršlem Jevíčko .
Předběžná cena prací za celkový úklid 110 000,- Kč.
Současně bude provedeno p. Geršlem vyčištění potoka v obci a potůčku u rybníka.
Schváleno 6,0,0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Žádost Milady a Theodora Hollerových o odkup pozemku p.č. 32/2 o výměře 31 m2
v k.ú. Vrážné.
2.Nabídku od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce v roce 2018. V případě zájmu
p. Goše Libora by se zažádalo o zřízení VPP, jinak se žádat nebude.
3. Oznámení - Městský úřad Jevíčko - stavební povolení na Přestavbu rodinného domu
č.p. 37 Vrážné – Michal Křenek, U hřiště 278, Chornice.
4.Potřebu zhotovit nové zábradlí + můstek u rybníka.

5. Výsledek kontroly komínů a krbů na OÚ je nutné zhotovit nový odvod spalin u krbu
v malé společenské místnosti.
Starostka zajistí opravu – osloví p. Bejra Velké Opatovice.
6.informaci o probíhajících těžebních pracích v obecním lese.
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit u p. Goše L.

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 14.2.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
Ze dne 9.4.2018v 18.30hod.
Přítomni:

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

Program:

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

1) Zahájení
2) Schválení programu
– program byl schválen počtem 7/0/0
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Navrátil Karel, Goš Libor
- schváleno počtem 7/0/0
4) Kontrola usnesení
a) Prodej pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Vrážné manželům Hollerovým, Vrážné 27
- odsouhlaseno počtem 7/0/0
b) Proběhla kontrola komínů na OÚ - je třeba vyměnit kouřovod u krbu, starostka
obce jednala s p. Bejrem , Velké Opatovice – během měsíce května se dohodne
termín provedení opravy.
c)Zhotovení nové lávky na rybníku - bude poptána firma Ergo Chornice

5) Došlá pošta
a) Žádost - Jindrová Božena, Komenského 29, Boskovice o odkup pozemků p.č.
743/19, 743/1 část a 769/5 část v k.ú. Vrážné, nabídka na prodej bude vyvěšena
na úřední desce.

b) Žádost - Říha Stanislav, Vrážné 16 o odkup obecního pozemku p.č.5/1 a 767/1
část v k. ú. Vrážné, nabídka na prodej bude vyvěšena na úřední desce
c) Žádost regionu MTJ o členský příspěvek na rok 2018 ve výši 1.700,- Kč
odsouhlaseno počtem 7/0/0
d)Cenová nabídka ve výši 18 150,- Kč firmy Pro Venkov, spol. s.r.o. Brno na
zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
schválena počtem 7/0/0
e)Žádost o peněžitý dar firmy Babybox pro odložené děti – STATIM Praha na
zřízení babyboxu v nemocnici v Boskovicích. Příspěvek ve výši 3.000,- Kč byl
schválen počtem 6/0/1
6) Různé
a)Proběhly bourací práce č.p. 12 Vrážné, demoliční páce vyfakturovány ve výši
132 758,80 Kč. Obecní úřad zajistí zaměření tohoto pozemku - p.č. 30, Geodézií
Svitavy a následnou výstavbu plotu.
b) starostka přítomné seznámila s podepsáním smluv, týkajících se
- s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy-kabelové vedení NN firmou
K energo s.r.o. Lanškroun
- s výstavbou zemního kabelového vedení VN, zřízení věcného břemene pro
provoz, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy pro firmu ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín, zastoupená společností Metroprojekt Praha a.s.
schváleno počtem 7/0/0
c)Ing. Vojtěch Všetička, Stařechovice žádá o návoz štěrku na obecní cestu u jeho
nemovitosti č.p. 40 Vrážné a opravu promáčknutého potrubí – odvod přepadu ze
zádržné skruže pitné vody vybudované na obecním pozemku.
Navezení štěrku a rozhrnutí zajistí p. Němec Jan
Opravu potrubí si zajisti Ing. Všetička.
d) pan Goš. L. seznámil přítomné s probíhajícími těžebními pracemi v obecním
lese
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit u p. Goše L.

Přítomno 7 členů ZO, 9 občanů

Přečteno usnesení č.2/2018
Schváleno 7,0,0
Schůze ukončena ve 20.10 hod.

Ve Vrážném 11.4.2018

Usnesení č. 2/2018
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 9.4.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Navrátil Karel, Goš Libor
Schváleno 7,0,0
3.Prodej pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Vrážné manželům Hollerovým, Vrážné 27
Schváleno 7,0,0
4. Žádost regionu MTJ o členský příspěvek na rok 2018 ve výši 1.700,- Kč
odsouhlaseno počtem 7/0/0
5.Cenovou nabídka ve výši 18 150,- Kč firmy Pro Venkov, spol. s.r.o. Brno na
zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
schválena počtem 7/0/0
6.Peněžitý dar ve výši 3 000,- Kč pro firmu Babybox pro odložené děti – STATIM
Praha na zřízení babyboxu v nemocnici v Boskovicích.
Schváleno 6,0,1
7. podepsáním smluv, týkajících se
- s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy-kabelové vedení NN firmou
K energo s.r.o. Lanškroun
- s výstavbou zemního kabelového vedení VN, zřízení věcného břemene pro
provoz, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy pro firmu ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín, zastoupená společností Metroprojekt Praha a.s.
schváleno počtem 7/0/0
8.Navezení a rozhrnutí štěrku na obecní cestu u nemovitosti č.p. 40 Vrážné
Schváleno 7,0,0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Domluvení opravy kouřovodu u krbu na OÚ během měsíce května panem Bejrem
Velké Opatovice.
Zajistí starostka obce
2.Žádost - Jindrová Božena, Komenského 29, Boskovice o odkup obecních
pozemků p.č. 743/19, 743/1 část a 769/5 část v k.ú. Vrážné nabídka na prodej
bude vyvěšena na úřední desce.

3.Žádost - Říha Stanislav, Vrážné 16 o odkup obecních pozemků p.č.5/1 a 767/1
část v k.ú. Vrážné nabídka na prodej bude vyvěšena na úřední desce
4.Informaci o provedení demoliční práce č.p. 12 Vrážné.
5.Opravu na potrubí – odvod přepadu ze zádržné skruže pitné vody vybudované na
obecním pozemku, zajistí Ing. Všetička
6. Seznámení přítomných s probíhajícími těžebními pracemi v obecním lese
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit u p. Goše L.
7. Zhotovení nové lávky na rybníku - bude poptána firma Ergo Chornice
Zajistí starostka obce

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 11.4.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
Ze dne 10.5.2018 v 17.00hod.
Přítomni:

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

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Projednání postupu prací stavba vodovodu ,,SO TEPLICE,,
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu
– program byl schválen počtem 7/0/0
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Němcová Věra, Zbořil Pavel
- schváleno počtem 7/0/0
4) Projednání postupu prací SO Teplice
Pokračování prací na projektu – dostavba vodovodu SO TEPLICE – I. etapavodovod Vrážné a pro stavební řízení bylo odsouhlaseno a schváleno
počtem 7/0/0
5) Kontrola usnesení
- Nová lávka na rybníku - byla poptána firma Ergo spol. s.r.o. Chornice - nabídnutá
cena činí 25.000 bez DPH a bez montáže. Firma bude poptána na montáž.
odsouhlasena počtem 7/0/0.
- Jindrová Božena, Komenského 29, Boskovice žádá o odkup pozemků p.č.743/19,
743/1 a 743/5 - odkup byl schválen počtem 7/0/0
- Odkup pozemku - p. Říha Stanislav, Vrážné 16 - žádost o odkup obecního
pozemku p.č.5/1 a 767/1 - odkup byl schválen počtem 7/0/0

6) Došlá pošta
-Žádost pí. Malikovičové Hany , Vrážné o povolení lehké dřevěné stavby na obecním
pozemku p.č. 769
odsouhlaseno počtem 7/0/0
- METROPROJEKT Praha a.s. - žádost o stanovisko pro účely územního řízení a
potvrzení smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
dohodu o umístění stavby č. IE – 12 2005861,, Vrážné TS Sy 399 –obnova,,
Ve smlouvě upravena projektová dokumentace a nový sloup NN posunut na
pozemek p.č. 765/14
odsouhlaseno počtem 7/0/0

7) Různé
- Uzavření dohod o provedení práce – údržba zeleně a ostatní pomocné práce pro
obec
Navrátil Karel a Němec Jan
odsouhlaseno počtem 7/0/0
-p. Jirgl byl pověřen zakoupením volejbalové sítě a volejbalového míče
odsouhlaseno počtem 7/0/0
-Starostka obce podala zprávu o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok
2017
-Starostka obce upozornila, že nebylo povoleno používání obecních strojů pro
soukromé účely a bylo odsouhlaseno , že tento zákaz trvá i nadále
odsouhlaseno počtem 7/0/0

Přítomno 7 členů ZO, 12 občanů, 1 host

Přečteno usnesení č.3/2018
Schváleno 7,0,0
Schůze ukončena ve 20.00 hod.

Ve Vrážném 16.5.2018

Usnesení č. 3/2018
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 10.5.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Němcová Věra, Zbořil Pavel
Schváleno 7,0,0
3. Pokračování prací na projektu – dostavba vodovodu SO TEPLICE – I. etapavodovod Vrážné a pro stavební řízení
Schváleno počtem 7/0/0
4. Zhotovení nové lávky na rybníku - byla poptána firma Ergo spol. s.r.o. Chornice nabídnutá cena činí 25.000 bez DPH a bez montáže. Firma bude poptána na
montáž.
Schváleno počtem 7/0/0.
5. Odkup pozemků p.č.743/19, 743/1 a 743/5
Schválen počtem 7/0/0
6. Odkup pozemku p.č.5/1 a 767/1
Schváleno počtem 7/0/0
7. Žádost pí. Malikovičové Hany , Vrážné o povolení lehké dřevěné stavby na
obecním pozemku p.č. 769
Schváleno počtem 7/0/0
8. Žádost o stanovisko pro METROPROJEKT Praha a.s. pro účely územního řízení
a potvrzení smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
dohodu o umístění stavby č. IE – 12 2005861,, Vrážné TS Sy 399 –obnova,,
Ve smlouvě upravena projektová dokumentace a nový sloup NN posunut na
pozemek p.č. 765/14
Schváleno počtem 7/0/0
9.Uzavření dohod o provedení práce – údržba zeleně a ostatní pomocné práce pro
obec p Navrátil Karel a Němec Jan
Schváleno počtem 7/0/0
10.p. Jirgl Patrick byl pověřen zakoupením volejbalové sítě a volejbalového míče
Schváleno počtem 7/0/0

11.Starostka obce upozornila, že nebylo povoleno používání obecních strojů pro
soukromé účely a bylo odsouhlaseno , že tento zákaz trvá i nadále
odsouhlaseno počtem 7/0/0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Starostka obce podala zprávu o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok
2017

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 16.5.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 26.6.2018 v 18.30hod.
Přítomni:

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

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce , závěrečného
účtu a účetní závěrky za rok 2017
Rozpočtové opatření č.1/2018
Došlá pošta
Různé

1) Zahájení
2) Schválení programu
– program byl schválen počtem 7/0/0
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Němcová Věra, Zbořil Pavel
- schváleno počtem 7/0/0
4) Kontrola usnesení
- z minulé schůze ZO nebyl žádný úkol
5) Projednání výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
- starostka obce přítomné seznámila:
a) S výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Krajským úřadem
Pardubického kraje , přezkoumání proběhlo 7.5.2018.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce Vrážné za rok 2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí
s účetní závěrkou za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
Schváleno počtem 7/0/0

6) Rozpočtové opatření
Schválení rozpočtového opatření č.1/2018
Schváleno počtem 7/0/0
7) Došlá pošta
Procházka Alois - žádost o povolení vyřezání náletových dřevin - žádost byla
zamítnuta 7/0/0
Procházka Alois - žádost o odkup pozemků p.č. 116/4, 113, 112/1 - odkup pozemků
byl zamítnut počtem 7/0/0
Němec Rostislav - žádost o odkup pozemku p.č. 743/4 část žádost bude vyvěšena
na úřední desce

8) Různé
a) p. Jirgl byl pověřen zakoupením volejbalové sítě a volejbalového míče - celková
cena max. 3 000,- Kč.
b) Zastupitelstvo obce Vrážné souhlasí se změnou Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací obce Vrážné na individuální způsob čištění odpadních vod.Dle studie jde o
variantu č. 2 individuální čištění.
Odsouhlaseno počtem 7/0/0
c) Na základě žádosti o příspěvek na DČOV bude před proplacením finanční
podpory z rozpočtu obce fyzicky zkontrolována zástupci obce ve složení p. Němec
Jan a p. Navrátil Karel
d) Zastupitelstvo obce projednalo počet volených členů zastupitelstva obce pro
volební období 2018 - 2022. Počet členů zastupitelstva bude nadále 7.
Schváleno počtem 7/0/0
e) 27.7. 2018 se uskuteční setkání na hranici Vrážné – Bezděčí
f) starostka obce se zúčastnila 12.6.2018 kontrolního dne na Krajském pozemkovém
úřadě ve Svitavách, kde zpracovatel Komplexních pozemkových úprav v KÚ Vrážné
přítomné seznámil s požadavky vlastníků a nový návrh uspořádání pozemků by měl
být zpracován do konce června 2018.
g) starostka obce informovala přítomné o zajištění pouti:

Přítomno 7 členů ZO
Přečteno usnesení č.4/2018
Schváleno 7,0,0
Schůze ukončena ve 20.00 hod.

Ve Vrážném 27.6.2018

Usnesení č. 4/2018
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 26.6.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Němcová Věra, Zbořil Pavel
Schváleno 7,0,0
3. Celoroční hospodaření obce Vrážné bez výhrad, souhlasí se závěrečným účtem
a s účetní závěrkou za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
Schváleno počtem 7/0/0
4. Rozpočtové opatření č.1/2018
Schváleno počtem 7/0/0
5. Znění tohoto bodu : Zastupitelstvo obce Vrážné souhlasí se změnou Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací obce Vrážné na individuální způsob čištění odpadních
vod.Dle studie jde o variantu č. 2 individuální čištění.
Odsouhlaseno počtem 7/0/0
6.Zastupitelstvo obce projednalo počet volených členů zastupitelstva obce pro
volební období 2018 - 2022. Počet členů zastupitelstva bude nadále 7.
Schváleno počtem 7/0/0

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Procházka Alois - žádost o povolení vyřezání náletových dřevin - žádost byla
zamítnuta 7/0/0
2.Procházka Alois - žádost o odkup pozemků p.č. 116/4, 113, 112/1 - odkup
pozemků byl zamítnut počtem 7/0/0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Němec Rostislav - žádost o odkup pozemku p.č. 743/4 část žádost bude vyvěšena
na úřední desce
2. Podání informací starostkou obce:
a) 27.7. 2018 se uskuteční setkání na hranici Vrážné – Bezděčí
b) starostka obce se zúčastnila 12.6.2018 kontrolního dne na Krajském pozemkovém
úřadě ve Svitavách, kde zpracovatel Komplexních pozemkových úprav v KÚ Vrážné

přítomné seznámil s požadavky vlastníků a nový návrh uspořádání pozemků by měl
být zpracován do konce června 2018.
c) zajištění pouti

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 27.6.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.7.2018 v 18.30hod.
Přítomni:

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

Program:

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

1) Zahájení
2) Schválení programu
– program byl schválen počtem 7/0/0
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Němec Jan, Goš Libor
- schváleno počtem 7/0/0
4) Kontrola usnesení
23.7.2018 proběhlo na OÚ ve Vrážném setkání zástupců obce se zástupci
Krajského pozemkového úřadu ve Svitavách. Z tohoto setkání vyplynuly nové návrhy
do zapracování KPÚ naší obce, starostka zašle p. Pavlíčkovi z Agroprojekce Litomyšl
s.r.o. tyto požadavky:
- pozemek za zahrádkami s rigolem na odtok povrchových vod zůstane obci
- Pozemek p.č.179/1 …vápenka … zůstane v majetku obce dle zákresu na kat.
mapě.
- Vjezd k pozemkům p. Goše a p. Pařila bude dle původního návrhu neprůjezdný.
Vjezd bude zajištěn ze strany od obce kolem Navrátilů a Říhů.
-Obecní pozemek – ostatní plocha za č.p. 24, 25 a 21 bude přiřazena majitelům.
Stočení z obecní cesty k nemovitostem 20, 21 ze směru Vrážné - Bezdečí.
- schváleno počtem 7/0/0

5) Došlá pošta
1). Nabídka firmy SUEZ Boskovice - svoz nebezpečného odpadu začátkem října nebude realizován
- schváleno počtem 7/0/0
2).Návrh Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí SO,, Teplice,,
schválen počtem 7/0/0
6) Různé
Kdo si nevyzvedne kompostér do konce září, budou tyto kompostéry nabídnuty
ostatním občanům dle zapsaného pořadí ze strany zájemců.

Přítomno 7 členů ZO
6 občanů
Přečteno usnesení č.5/2018
Schváleno 7,0,0
Schůze ukončena ve 20.30 hod.

Ve Vrážném 7.8.2018

Usnesení č. 5/2018
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 30.7.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Němec Jan, Goš Libor
Schváleno 7,0,0
3. nové návrhy do zapracování KPÚ
Schváleno 7,0,0
4. Nebude realizován podzimní svoz nebezpečného odpadu firmou SUEZ
Boskovice
Schváleno počtem 7/0/0
5.Návrh Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí SO,, Teplice,,
Schválen počtem 7/0/0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kdo si nevyzvedne kompostér do konce září, budou tyto kompostéry nabídnuty
ostatním občanům dle zapsaného pořadí ze strany zájemců.

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 7.8.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 3.9.2018 v 18.30hod.
Přítomni:

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

Program:

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Mimořádné odměny za volební období 2014-2018
Došlá pošta
Různé

1)Zahájení
2) Schválení programu
– program byl schválen počtem 7/0/0
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Zbořil Pavel, Navrátil Karel
- schváleno počtem 7/0/0
4) Kontrola usnesení
Z minulého zasedání ZO nebyl žádný úkol

5) Schválení mimořádných odměn
Za mimořádnou práci ve volebním období 2014 -2018
- členům finančního a kontrolního výboru 1.000,-/os čistého
-účetní p. Zechové - 8.000,- Kč hrubého
odsouhlaseno počtem 6/0/1
- starostce p. Janě Němcové - 15.000,- Kč hrubého
odsouhlaseno počtem 4/1/2

6) Došlá pošta

* Informace z MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s

- obec byla vybrána na
přidělení dotací na opravu hasičské zbrojnice , název projektu Obnova klubovny
v hasičské zbrojnici ve výši max. 35.000,- Kč , což je 70% způsobilých výdajů.
Bude poptána firma ELDEK.

*Z Regionu MTJ žádost o zaslání požadavků do žádosti POV pro rok 2019 -

na

úpravu veřejného prostranství ve výši max. 100 tis.
bude podán požadavek na úpravu prostoru kolem autobusové zastávky
schváleno počtem 7/0/0

*Obec Hartinkov žádá o poskytnutí daru na pořízení zvonu do kapličky. Obec Vrážné
poskytne dar ve výši 1.000,- Kč
Odsouhlaseno počtem 7/0/0

*Obci Hartinkov budou zapůjčeny na 28.9.2018

2 párty stany za běžnou úplatu

a 800,-/ks.
6) Různé
* Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 24.9. v 18.30 hod.

Přítomno 7 členů ZO
1 občan
Přečteno usnesení č.6/2018
Schváleno 7,0,0
Schůze ukončena ve 20.30 hod.

Ve Vrážném 12.8.2018

Usnesení č. 6/2018
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 3.9.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2. Schválení programu
Schváleno 7,0,0
3.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Zbořil Pavel, Navrátil Karel
Schváleno 7,0,0
4. Mimořádné odměny
Za mimořádnou práci ve volebním období 2014 -2018
- členům finančního a kontrolního výboru 1.000,-/os čistého
-účetní p. Zechové - 8.000,- Kč hrubého
odsouhlaseno počtem 6/0/1
- starostce p. Janě Němcové - 15.000,- Kč hrubého
odsouhlaseno počtem 4/1/2
5. Zaslání požadavků do žádosti POV přes Region MTJ pro rok 2019 - na úpravu
veřejného prostranství ve výši max. 100 tis.
bude podán požadavek na úpravu prostoru kolem autobusové zastávky
schváleno počtem 7/0/0
6.Poskytnutí daru obci Hartinkov na pořízení zvonu do kapličky ve výši 1.000,- Kč
Odsouhlaseno počtem 7/0/0
7. Obci Hartinkov zapůjčení na 28.9.2018 2 ks párty stanů za běžnou úplatu
a 800,-/ks.
Odsouhlaseno počtem 7/0/0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Informaci z MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s - obec byla vybrána na
přidělení dotací na opravu hasičské zbrojnice , název projektu Obnova klubovny
v hasičské zbrojnici ve výši max. 35.000,- Kč , což je 70% způsobilých výdajů.

Bude poptána firma ELDEK.
2. Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 24.9. v 18.30 hod.

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 12.8.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 24.9.2018 v 18.30hod.
Přítomni:

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

Program:

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

1)Zahájení

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

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
- zapisovatel Patrick Jirgl
- ověřovatelé Goš Libor, Němcová Věra
- schváleno počtem 7/0/0

4) Kontrola usnesení
a)Firma ELDEK Cetkovice podala nabídku ve výši 215 437,- Kč vč. DPH na Obnovu
klubovny v hasičské zbrojnici .
Zadání prací odsouhlaseno, schváleno počtem 7/0/0
b)Prodej pozemku p.č. 118/6 o výměře 110 m2 Ing. Procházkovi , Vrážné 5 bude
ponechán dle smlouvy , důvodem nevyužití pro potřeby obce a nižší náklady na
údržbu pozemku.
- schváleno počtem 7/0/0
c)Prodej pozemku 743/4 část o výměře 90m2 za cenu 23Kč/m2 Němec Rostislav,
Vrážné č. 1 dle přiložené žádosti - odsouhlaseno počtem 7/0/0

d)Odkup pozemku p.č. st.40 o výměře 43m2 a pozemek 765/14 o výměře 53m2 od
Němce Rostislava, Vrážné č. 1 za cenu 23Kč/m2 .
odsouhlaseno počtem 7/0/0
5) Došlá pošta
Mimořádný příspěvek obce Vrážné Regionu MTJ na realizaci projektu Kompostéry ve
výši 18.700,- Kč byl schválen počtem 7/0/0.

6) Různé
a)Zbylé kompostéry z projektu,,Kompostéry pro obce Regionu MTJ cca 9ks - budou
přidělovány podle pořadí přihlášených občanů po 26.9.2018.
Schváleno 7,0,0
b)vyúčtování skládkování na ob. pozemcích
- firmou Stora Enso Wood Products Ždírec nad Doubravou ve výši 2 500,- Kč
-firmou DŘEVO-MÁLEKs.r.o. Protivanov ve výši 5 000,Schváleno 7,0,0
c)Starostka obce podala informaci
- o stavu finančních prostředků obce:
u ČS k 31.8.2018
202 217,69 Kč
ČSOB k 7.9. 2018
2 719 228,43 Kč
v pokladně k 12.9.2018
3. 909,- Kč
- Dále zhodnotila volební období 2014 – 2018, seznámila přítomné o konání
kulturních akcí v roce 2018 - pouť zisk 1 106,- Kč a setkání na Hranicích VrážnéBezděčí 1 842,- Kč.
- p. Bejr Velké Opatovice provede 25.9. 2018 opravu krbu ve společenské
místnosti OÚ
- firma Bártek rozhlasy s.r.o. provede opravu rozhlasu, od července nefunkční.

Přítomno 7 členů ZO
8 občanů
Přečteno usnesení č.7/2018
Schváleno 7,0,0
Schůze ukončena ve 20.30 hod.

Ve Vrážném 30.9.2018

Usnesení č. 6/2018
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 24.9.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2. Schválení programu
Schváleno 7,0,0
3.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Goš Libor, Němcová Věra
Schváleno 7,0,0
4.Nabídku firmy ELDEK Cetkovice ve výši 215 437,- Kč vč. DPH na Obnovu
klubovny v hasičské zbrojnici .
Zadání prací odsouhlaseno, schváleno počtem 7/0/0
5.Prodej pozemku p.č. 118/6 o výměře 110 m2 Ing. Procházkovi , Vrážné 5 bude
ponechán dle smlouvy , důvodem nevyužití pro potřeby obce a nižší náklady na
údržbu pozemku.
- schváleno počtem 7/0/0
6.Prodej pozemku 743/4 část o výměře 90m2 za cenu 23Kč/m2 Němec Rostislav,
Vrážné č. 1 dle přiložené žádosti .
-schváleno počtem 7/0/0
7.Odkup pozemku p.č. st.40 o výměře 43m2 a pozemek 765/14 o výměře 53m2 od
Němce Rostislava, Vrážné č. 1 za cenu 23Kč/m2 .
-schváleno počtem 7/0/0
8.Mimořádný příspěvek obce Vrážné Regionu MTJ na realizaci projektu Kompostéry
ve výši 18.700,- Kč
-schváleno počtem 7/0/0.
9.Zbylé kompostéry z projektu,,Kompostéry pro obce Regionu MTJ,,- cca 9ks , budou
přidělovány podle pořadí přihlášených občanů po 26.9.2018.
Schváleno 7,0,0
10.vyúčtování skládkování na ob. pozemcích
- firmou Stora Enso Wood Products Ždírec nad Doubravou ve výši 2 500,- Kč
-firmou DŘEVO-MÁLEKs.r.o. Protivanov ve výši 5 000,Schváleno 7,0,0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Podání informace:
- o stavu finančních prostředků obce:
u ČS k 31.8.2018
202 217,69 Kč
ČSOB k 7.9. 2018
2 719 228,43 Kč
v pokladně k 12.9.2018
3. 909,- Kč
- Zhodnocení volebního období 2014 – 2018, seznámeních přítomných o
konání kulturních akcí v roce 2018 - pouť zisk 1 106,- Kč a setkání na Hranicích
Vrážné-Bezděčí 1 842,- Kč.
- p. Bejr Velké Opatovice provede 25.9. 2018 opravu krbu ve společenské
místnosti OÚ
- firma Bártek rozhlasy s.r.o. provede opravu rozhlasu, od července nefunkční.

………………………………………………
Jana Němcová
Starostka obce

Ve Vrážném 30.9.2018

……………………………………………….
Karel Navrátil
Místostarosta

Obec Vrážné, Vrážné 34, 569 43 Jevíčko
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření
V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené dokumenty naleznete na internetových
stránkách obce Vrážné www.vrazneujevicka.cz
DOKUMENT
Rozpočtové opatření č.3/2017
Schválený závěrečný účet rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018

Datum schválení
13.2.2018
26.6.2018
26.6.2018

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě Vrážné
v úřední dny.

Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 1.11.2018 v 18.00hod.

Přítomni:

Němcová Jana
Jirgl Patrick
Goš Libor
Hazlbauer Jiří
Hegerová Jana
Hegerová Anežka
Grohmannová Soňa
Popelková Kamila

Program:

1) Zahájení
2) Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
3) Složení slibu zastupitelů
4) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5) Schválení programu
6) Určení způsobu provedení volby starosty a místostarosty
7) Volba starosty a místostarosty
8) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
10) Diskuse
11) Závěr

1) Zahájení

2) Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce

Starostka obce předala zvoleným zastupitelům osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce.

3) Složení slibu zastupitelů
Zastupitelé složili a podpisem stvrdili slib zastupitele.

4) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byl zvolen Jirgl Patrick, ověřovatelé Grohmannová Soňa, Popelková
Kamila.

5) Schválení programu
Program byl schválen 7/0/0

6) Doplnění programu - Schválení jednacího řádu
Stávající jednací řád zastupitelstva obce byl schválen počtem 7/0/0

7) Určení způsobu provedení volby starosty a místostarosty
Způsob volby starosty a místostarosty byl navržen tajnou volbou. Schváleno počtem
7/0/0

8) Volba starosty a místostarosty
Starostkou byla zvolena počtem 7/0/0 hlasů Jana Hegerová, místostarostou byl
zvolen počtem 7/0/0 pan Jiří Hazlbauer

9) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
Předsedou finančního výboru byl zvolen počtem 7/0/0 pan Patrick Jirgl, členové
Němcová Věra, Jirglová Radka
Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Popelková Kamila, členové Navrátil
Karel, Křenková Zdeňka
Komise kulturní – předsedkyně Hegerová Anežka, Hollerová Milada, Gošová
Kateřina
Komise životní prostředí – předsedkyně Grohmannová Soňa, Heger Marek, Zbořil
Pavel

Komise lesního a pozemkového hospodářství - Goš Libor, Němec Jan, Goš Petr

10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva od 1.11.2018

Odměna starosty se bude po celé volební období řídit dle Nařízení vlády č.
318/2017 Sb. v minimální výši schváleno počtem 7/0/0
Odměna místostarosty byla stanovena ve výši 1.800,- kč schváleno počtem 6/0/1
Odměna zastupitelům byla stanovena ve výši 400,- kč odsouhlaseno počtem 7/0/0
11) Různé
Nákup mikulášských balíčků odsouhlasen počtem 7/0/0 ve výši 60,- Kč/balíček pro
děti do 15 let.

12) Diskuse

13) Závěr

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

Ve Vrážném 6.11.2018

Usnesení č. 7/2018
z Ustavujícího zasedání ZO Vrážné
ze dne 1.11.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 7,0,0
2. Schválení programu
Schváleno 7,0,0
3.Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatelé – Grohmannová Soňa, Popelková Kamila
Schváleno 7,0,0
4. Stávající jednací řád
Schváleno 7,0,0
5. Volbu starosty a místostarosty
Starostkou byla zvolena počtem 7/0/0 hlasů Jana Hegerová, místostarostou byl
zvolen počtem 7/0/0 pan Jiří Hazlbauer
6. Volbu předsedů finančního a kontrolního výboru
Předsedou finančního výboru byl zvolen počtem 7/0/0 pan Patrick Jirgl, členové
Němcová Věra, Jirglová Radka
Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Popelková Kamila, členové Navrátil
Karel, Křenková Zdeňka
7. Volbu komisí
Komise kulturní – předsedkyně Hegerová Anežka, Hollerová Milada, Gošová
Kateřina
Komise životní prostředí – předsedkyně Grohmannová Soňa, Heger Marek, Zbořil
Pavel
Komise lesního a pozemkového hospodářství - Goš Libor, Němec Jan, Goš Petr
8. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1.11.2018
Odměna starosty se bude po celé volební období řídit dle Nařízení vlády č.
318/2017 Sb. v minimální výši.
schváleno počtem 7/0/0
Odměna místostarosty byla stanovena ve výši 1.800,- kč

schváleno počtem 6/0/1
Odměna zastupitelům byla stanovena ve výši 400,- kč
schváleno 7/0/0
9. Nákup mikulášských balíčků ve výši 60,- Kč/balíček pro děti do 15 let.
schváleno 7/0/0

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce
Ve Vrážném 6.11.2018

……………………………….
Jiří Hazlbauer
Místostarosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 6.12.2018

Přítomni:

Hegerová Jana
Hazlbauer Jiří
Jirgl Patrick
Goš Libor
Hegerová Anežka
Popelková Kamila

Program:
Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Cena vodného na rok 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
Dohoda na prohrnování sněhu na rok 2019 p. Němec Jan
Koupě pozemku Zemědělského družstva Razová (v likvidaci) p.č.136/4,
137/10,156/5
9. Koupě nemovitosti čp. 10
10. Koupě pozemku na návsi p.č.752
11. Termín vyúčtování dotace MAS na Opravu hasičské klubovny
12. Rozpočet na rok 2019
13. Rozpočtové opatření č. 2 volby
14. Rozpočtové opatření č. 3
15. Inventury majetku obce
16. Došlá pošta
17. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Zahájení
2. Schválení programu
Program byl schválen počtem 6/0/0
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelem byl zvolen Jirgl Patrick, ověřovatelé Hegerová Anežka, Goš
Libor
4. Kontrola usnesení
Z minulého zasedání zastupitelstva nebyl žádný úkol.

5. Cena vodného na rok 2019
Návrh ceny vodného je 38 Kč/m3. Odsouhlaseno počtem 5/0/1
6. Poplatek za komunální odpad na rok 2019
Poplatek za komunální odpad byl stanoven ve výši 500,. Kč/osobu, vyhláškou
OZV 1/2018. Odsouhlaseno počtem 6/0/0
7. Dohoda na prohrnování sněhu na rok 2019 p. Němec Jan
Dohoda s p. Němcem schválena počtem 6/0/0.
Zastupitelstvo schvaluje povolení pro vjezd posypového vozu na most a
komunikaci u čp. 14, kde je umístěna značka „Zákaz vjezdu nákladních
vozidel“ Správě a údržbě silnic Moravská Třebová.
schváleno počtem 6/0/0.
8. Koupě pozemku p.č.136/4 orná půda 224 m2, p.č. 137/10 neplodná půda
68 m2 a bezúplatný převod pozemku p.č.156/5 ostatní komunikace 25 m2
Zemědělského pozemku Razová (v likvidaci)
schváleno počtem 6/0/0
9. Koupě nemovitosti čp. 10
Obec vstoupí do jednání s majiteli nemovitosti. 6/0/0
10. Koupě pozemku na návsi p.č.752
Zastupitelstvo souhlasí se zahájením jednání ohledně koupi pozemku.
Schváleno 6/0/0
11. Termín vyúčtování dotace MAS na Opravu hasičské klubovny
Zastupitelstvo bere na vědomí prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do
30.4.2018.
12. Rozpočet na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši příjmy i výdaje 1434,6 tis. Kč byl vyvěšen
16.11.2018, sejmut 6.12.2018, schválen 6.12. 2018 počtem 6/0/0
13. Rozpočtové opatření č. 2 (volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí 2018)
Rozpočtové opatření bylo schváleno počtem 6/0/0
14. Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 3 , které je přílohou Usnesení
bylo schváleno počtem 6/0/0
15. Inventury majetku obce
Provedení inventur 3.1.2019 bylo schváleno počtem 6/0/0
16. Došlá pošta
Zastupitelstvo ruší ustanovení č. 5 z Usnesení č. 5/2018 Dodatek č. 1 ke
Stanovám dobrovolného svazku obcí SO Teplice ze dne 30.7.2018.
a schvaluje nový návrh Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí
SO Teplice.
schváleno 6/0/0
Žádost manželů Brejškových ke zrušení věcného břemene k parcele č. 743/26,
oprávněnou je parcela č. 5, jejímiž vlastníky jsou manželé Navrátilovi Velké
Opatovice.

Zastupitelstvo vstoupí do jednání s firmou Eldek ohledně uzavření smlouvy na
opravu Hasičské zbrojnice ( doplnit mříž na okno)
17. Různé
Čištění a kontrola kanalizace společností VS Chrudim, zaměření a navedení
kanalizace do majetku obce.
schváleno počtem 5/0/1
Zakoupení osvětlení vánočního stromu včetně montáže do výše 23.000,- kč
schváleno počtem 6/0/0
Příspěvek obce na Silvestr ve výši 2.000,-kč
schváleno 5/0/1
Překrytí altánu - bude poptáno kompletní překrytí střechy altánu
Nebezpečné stromy – v době vegetačního klidu proběhne kácení
nebezpečných stromů, jasany u domu čp. 1, borovice nad domem čp.2, ořešák
proti čp. 32, smrky u čp. 40, které ohrožují okolní budovy.
Fúze sloučením poskytovatele internetu Fofrnet Consulting se společností
LIBLI, která převezme veškerá práva povinnosti a stane se novým
poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
Stav ČS 269 tis. Kč, ČNB 2795 tis. Kč, pokladna 7 tis.
Plány komisí na rok 2019.
Příští zasedání ZO proběhne 10.1.2019 v 18 hod.
Přítomno 6 členů ZO, omluven 1 člen ZO
Přítomno 15 občanů
Přečteno usnesení č. 8/2018
Schváleno 6,0,0
Zasedání ukončeno 20.00 hod.

Starostka obce ………………………………………………
Ověřovatelé ………………………………………………………………………….
Ve Vrážném 9.12.2018

Usnesení č. 8/2018
Ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 6.12.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program schůze
Schváleno 6,0,0
2..Zapisovatele – Jirgl Patrick
Ověřovatele – Hegerová Anežka, Goš Libor
Schváleno 6,0,0
3. Cenu vodného na rok 2019 ve výši 38,- Kč/m3, včetně DPH.
Schváleno 5/0/1
4.Poplatek za komunální odpad na rok 2019 ve výši 500,- Kč/osobu trvale bydlící
nebo nemovitost určenou k individuální rekreaci dle OZV č. 1/2018.
Schváleno počtem 6/0/0
5. Dohodu na prohrnování sněhu na místních komunikacích na rok 2019 s p. Janem
Němcem
schváleno počtem 6/0/0.
6. Povolení pro vjezd posypového vozu na most a komunikaci u čp. 14, kde je
umístěna značka „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ Správě a údržbě silnic Moravská
Třebová.
schváleno počtem 6/0/0.
7. Zastupitelstvo pověřuje starostku ke koupi pozemku p.č.136/4 orná půda 224 m2,
p.č. 137/10 neplodná půda 68 m2 a bezúplatnému převodu pozemku p.č.156/5
ostatní komunikace 25 m2 Zemědělského pozemku Razová (v likvidaci)
schváleno počtem 6/0/0

8. Zastupitelstvo pověřuje starostku a místostarostu ke koupi pozemku na návsi
p.č.752.
Schváleno 6/0/0
9. Rozpočet na rok 2019 ve výši příjmy i výdaje 1434,6 tis. Kč byl vyvěšen
16.11.2018, sejmut 6.12.2018, schválen 6.12. 2018
Schváleno 6/0/0
10.Rozpočtové opatření č. 2 (volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí 2018)
schváleno 6/0/0

11. Rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou Usnesení.
Schváleno 6/0/0
12. Nový návrh Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí SO Teplice.
Schváleno 6/0/0
13. Čištění a kontrolu kanalizace společností VS Chrudim, pověřuje starostku
zajištění zaměření a navedení kanalizace do majetku obce.
schváleno počtem 5/0/1
14. Zakoupení osvětlení vánočního stromu včetně montáže do výše 23.000,- kč
schváleno počtem 6/0/0
15. Příspěvek obce na Silvestr ve výši 2.000,-kč
schváleno 5/0/1

Zastupitelstvo ruší:
1. Ustanovení č. 5 z Usnesení č. 5/2018 Dodatek č. 1 ke Stanovám
dobrovolného svazku obcí SO Teplice ze dne 30.7.2018.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Nabídku ke koupi domu čp. 10 a vstoupí do jednání s majiteli nemovitosti.
2. Termín vyúčtování dotace MAS na Opravu hasičské klubovny
do 30.4.2018.
3. Inventury majetku obce proběhnou dne 3.1.2019
4. Žádost manželů Brejškových ke zrušení věcného břemene k parcele č. 743/26,
oprávněnou je parcela č. 5, jejímiž vlastníky jsou manželé Navrátilovi Velké
Opatovice.
5. Překrytí altánu - bude poptáno kompletní překrytí střechy altánu.
6. Jednání s firmou Eldek ohledně uzavření smlouvy na opravu Hasičské
zbrojnice ( doplnit mříž na okno)
7. Kácení rizikových stromů v době vegetačního klidu, jasany u domu čp. 1,
borovice nad domem čp.2, ořešák proti čp. 32, smrky u čp. 40, které ohrožují
okolní budovy.

8. Fúzi sloučením poskytovatele internetu Fofrnet Consulting se společností
LIBLI, která převezme veškerá práva povinnosti a stane se novým
poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
9. Stav ČS 269 tis. Kč, ČNB 2795 tis. Kč, pokladna 7 tis.
10. Plány komisí na rok 2019.
11. Příští zasedání proběhne 10.1.2019 v 18 hod.

…………………………………
Ing. Jana Hegerová
Starostka obce
Ve Vrážném 9.12.2018

……………………………….
Jiří Hazlbauer
Místostarosta obce

