Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 13.1.2020
Přítomni:

Hegerová Jana
Jirgl Patrick
Goš Libor
Hegerová Anežka
Popelková Kamila
Grohmannová Soňa

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 5/2019
6. Zadání Územního plánu Vrážné
7. Připomínky ke KoPÚ
8. Příloha ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
9. Kalkulace pronájmu a vývozu kontejneru na bioodpad
10. Rámcová smlouva na právní poradenství
11. Sazebník na poskytování informací
12. Hodnocení roku 2019
13. Různé
14. Diskuse
1.Zahájení
Starostka obce zahájila zasedání v 18 hod a přivítala všechny přítomné.

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

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

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

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

Ověřovatelé …………………………………………………

Ve Vrážném 18.1.2020

Usnesení č. 1/2020
ze zasedání ZO Vrážné
ze dne 13.1.2020
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
2.Schvaluje: Zapisovatelku – Kamila Popelková
Ověřovatele – Anežka Hegerová, Soňa Grohmannová
Pro 6, proti 0,zdržel se 0
3. Bere na vědomí rozpočet společnosti ELDEK Cetkovice na opravu kapličky ve výši 229 513,kč.
4. Schvaluje rozpočtové opatření 5/2019
Pro 6, proti 0,zdržel se 0
5. Zastupitelstvo obce

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

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

12. Bere na vědomí informaci o dostavbě vodovodu Bezděčí – Vrážné, je vypracován
rozpočet na cca 10 mil. Kč.

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

Ve Vrážném 18.1.2020

