Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 16. 6. 2014, konaného v sále restaurace U hřiště, začátek v 17.00 hod.
Přítomni: Ing. Nippert Vladimír, Ing. Koláčková Pavlína, Holub David, Ing. Grzegorzová Gabriela, Lazecká Marie,
Kucharz Jiří, Kvita Alois
Omluveni: Mácha Alois, Černický Drahomír
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3. Zpráva o hospodaření obce 01 – 05/2014, rozpočtové opatření obce č. 2/2014
4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2013
5. Projednání závěrečných účtů za rok 2013 Mikroregionu Odersko a Regionu Poodří
6. Projednání stavu přípravy a realizace investičních akcí 2014 – 2015
7. Projednání a schválení uzavření smluv SFŹP o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
8. Majetkoprávní záležitosti
9. Různé
10. Usnesení a závěr
ad 1)
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 17:10. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů. Zastupitelstvo
je usnášení schopné.
Program byl schválen
Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 1)
Návrhová komise:
Ing. Koláčková Pavlína, Holub David, Lazecká Marie
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Grzegorzová Gabriela, Kvita Alois
Zapisovatelka:
Chovančíková Martina
Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 2)
ad 2)
Kontrola plnění usnesení 16. zasedání
 K bodu 16.5.
Źádost o dotaci na zateplení budovy OÚ nebyla podána pro technické problémy a časové prodlení
zpracovatele při hledání cesty k podání úspěšné žádosti.
 K bodu 16.5.6.
Byla zpracována a podána k 31.3.2014 žádost o dotaci v POV MSK 2014 pod názvem Opravy vybraných
úseků místních komunikací v obci Vražné. V minulém týdnu rozhodovalo o dotaci z POV zastupitelstvo
MSK, výsledky dosud nebyly zveřejněny.
 K bodu 16.7.
16.7.1.
Na základě jednání se zájemcem o odkup pozemku parc. č. 1315 – trvalý travní porost o výměře 1900
m2 v k.ú. Vražné u Oder byla výsledkem dohoda s panem Zdeňkem Harabišeom o bezúplatném
pronájmu části tohoto pozemku bez druhé části (polní cesta – úvoz) a byla uzavřena pachtovní smlouva
na dobu neurčitou, s tím, že pachtýř bude oplocený pozemek řádně udržovat ( travnatá plocha )
16.7.3. a 4
Kupní smlouvy připravovány k podpisu, budou uzavřeny do konce června
2) k pozemku parc. č. 1366 – ostatní plocha – část o výměře cca 68 m2
3) k pozemku parc. č. 561/1 – ostatní plocha – část o výměře cca 40 m2



K bodu 16.8.
Valná hromada ASOMPO a,s, rozhodla o rozdělení dividend za rok 2013 a podpoře spolků v obcích. Obec
Vražné obdrží dividendu ve výši 22.491,-- Kč.
K bodu 16.9.
Splněno. Doklad o zvolené přísedící Okresního soudu v Novém jičíně byl předán Okresnímu soudu.

ad 3)
Zpráva o činnosti obecního úřadu v období 12.3.2013 – 16.6.2014
V tomto období byly průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku, na úseku Obecní úřad i úseku :
Opravy a údržba obecních zařízení, obecních pozemků i veřejných ploch. Byli využíváni pracovníci obce a pracovníci
pro výkon VPP z Úřadu práce. Od 1.6.
byla smluvně s ÚP zvýšen počet pracovníků na VPP o 2 osoby. Pracovnici byli proškoleni v oblasti BOZP. Byla
pořízena nová motorová kosa a traktor na sečení (náhrada za dosluhující stroje).
Živelní pohroma: prudká bouře a vichřice 15.-16.5. – vyvrácené stromy a stržená část střechy
ZŠ. Zasahovali hasiči SDH Vražné, hasičí IZS, a pokryvač Vlastimil Michálek. Podařilo se zabezpečit, aby škoda
nebyla větší a DO OBJEKTU NEZATÉKALO. Opravu střechy zajistí pokrývačství Vlastimil Michálek.
Byly realizovány akce „Zateplení multifunkční budovy Vražné č.p. 50“ a „Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné u
Oder“. Obě akce byly ukončeny počátkem května. Nyní probíhá admi
nistrace obou projektů, která povede k proplacení proinvestovaných nákladů z dotací SFŽP.
Na prvním projektu bylo nutno řešit některé vyvstalé potřeby oprav a dodatečných úprav (oprava vadné
elektroinstalace v objektu, přebudování okruhů s TUV, sólo vytápění ve výčepu, apod.). K realizaci je připraven
projekt zateplení ZŠ, problém je v termínech a dodavatelských lhůtách (prázdniny - optimální). Žádost o dotaci na
zateplení budovy Obecního úřadu nebyla v minulé výzvě zpracovatelem Energy Benefit Centre Brno podána kvůli
problémům v technické části žádosti – firma z Brno však pokračuje v přípravě žádosti i projektové dokumentace, aby
mohla být žádost podána v poslední výzvě tohoto programového období, tj. možná v 07-08/2014 nebo na podzim
2014. Oproti tomu byla podána (zpracovatel RPA Brno) žádost o dotaci na projekt „Systém nakládání s BRKO v obci
Vražné“. Žádost byla SFŽP akceptována pod číslem 14211664 dne 29.5.20014 v prioritní ose 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS) . Dále bude posuzována a připravována
k rozhodnutí SFŽP.
Starosta se zúčastnil celé řady jednání Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, MAS Regionu Poodří a Destinačního
managementu Poodří-Moravské Kravařsko, pokračovala také spolupráce v týmu projektu MOS SMO na analytické
části projektu a přípravě návrhových vizí. Byly obnoveny práce na přípravě ISRÚ MAS Region Poodří . Dokument by
měl být projednán a schválen na zastupitelstvech obcí ještě v tomto končícím volebním období 2010-2014. Termín
komunálních voleb stanovil prezident ČR na 10.-11.10.2014. Účast na seminářích centra pro rozvoj regionů
v Třeboni a Jindřichově Hradci. Starostové MO se zúčastnili prohlídky závodu SEMPERFLEX Optimit, který se
rozvíjí a nabízí nové pracovní příležitosti.
Z kultury:
Podařilo se uskutečnit všechny plánované akce dle plánu s výjimkou dětského dne, jehož přípravu nechtěl nikdo
převzít.
Nad rámec:
Den Země – akce ASOMPO na skládce v Životicích u NJ.
Rodný dům Johanna Gregora Mendela - pátek 2. května 2014
Pečení hnětek z kynutého těsta předvedla v plné parádě parta peček z Bernartic nad Odrou pod komandem paní
Pohankové.. Akce se uskutečnila v rámci mezinárodního projektu "Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří
a Podpolaní." Pořadateĺ: Místní akční skupina (MAS) Region Poodří. Na závěr velmi dobře navštíveného odpoledne
ochutnali přítomní vše upečené k radosti svých chuťových buněk.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 3)
ad 3)
Zpráva o hospodaření obce 01 – 05/2014, rozpočtové opatření obce č. 2/2014
Všichni zastupitelé dostali pracovní materiály k plnění rozpočtu obce za období 01 – 05/2014. Starosta vyzval
zastupitele k otázkám a připomínkám. Paní Lazecká se dotazovala na příjem – doplacení mezd 4people. Odpověděla ji
paní místostarostka, jelikož účetní paní Rudolová nebyla přítomna zasedání, že se jedná o příjem dorovnání dotace
ještě z loňského roku. Po krátké diskuzi vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 4)
Zastupitelstvo dále schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – zvýšení příjmů a výdajů o 320.370,--Kč.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 5)

ad 4)
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Starosta konstatoval, že výsledkem auditora je výrok, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Tuto zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 zastupitelstvo schvaluje, a bere na vědomí, že
výsledný výrok auditora je: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 6)
ad 5)
Projednání závěrečných účtů za rok 2013 Mikroregionu Odersko a Regionu Poodří
Starosta dal k nahlédnutí zastupitelům závěrečné účty obou svazků.
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2013.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0(Hlasování č. 7)
Také bere na vědomí závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2013.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 8)
ad 6)
Projednání stavu přípravy a realizace investičních akcí 2014-2015
Starosta informoval přítomné o zdařilém dokončení prací na stavbě „Revitalizace multifunkční budovy – Vražné č. p.
50. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 9)
Dále informoval, že rovněž byly dokončeny práce na akci Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné u Oder.
Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí tuto informaci.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 10)
V návaznosti na to, uložilo starostovi zajistit řádnou administraci obou výše uvedených akcí ve vztahu k řídícímu
orgánu – SFŽP Praha.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 11)
K investičním akcím také starosta podal informaci o přidělení dotace na akci „ Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí a stavební úpravy objektu ZŠ Vražné“ a konstatoval, že nejvhodnějším období k pracím na
škole, jsou prázdniny, ale jelikož ještě nebylo Státním fondem životního prostředí zveřejněno rozhodnutí, domluvilo
se zastupitelstvo, aby bylo provedeno výběrové řízení dodavatele stavby s tím, že smlouva o dílo na stavební práce
bude uzavřena za podmínky, že akce bude oficiálně SFŽP schválena. Stavební úřad Odry vydá v nejbližších dnech
stavební povolení na tuto stavbu. Správní poplatek, za vydání stavebního povolení byl řádně uhrazen. Zastupitelstvo
bere na vědomí tuto informaci a souhlasí s tím, aby bylo provedeno výběrové řízení stavby.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 12)
K tomuto bodu ještě vzalo zastupitelstvo na vědomí posun termínu dokončení Realizace akce ze schválené dotace
Program rozvoje venkova Mze prostřednictvím SZIF a MAS Region Poodří - „Realizace opatření na zlepšení stavu
dopravní infrastruktury v obci Vražné „ na 31. 10. 2014.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 13)
Starosta také přítomné informoval o nové přípravě podání žádosti o dotaci na zateplení Obecního úřadu na SFŽP
v rámci další výzvy v programu OPŽP – termín podání bude na podzim 2014. Za toto odpovídá starosta.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 14)
Starosta sdělil, že podaná žádost v rámci programu POV MMR ČR 2014 o dotaci na projekt Dětská základna Emauzy
– klubovna a její obnova byla bohužel neúspěšná. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 15)
ad 7)
Projednání a schválení uzavření smluv SFŽP o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
Na obecní úřad byla poštou dodána smlouva č. 13151123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

ČR v rámci operačního programu životní prostředí na financování akce „Revitalizace multifunkční budovy – Vražné
č.p. 50. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č. 13151123 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 16)
Byla doručena i smlouva č. 13146206 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na financování akce
„Obnova krajinných struktur k.ú. Vražné u Oder“. Zastupitelstvo rovněž schvaluje znění smlouvy č. 13146206 a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 17)
ad 8)
Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1315 – trvalý travní porost
v k.ú. Vražné u Oder panu Zdeňku Harabišovi.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 18)
Na úřední desce obce byl řádně vyvěšen záměr o prodeji nemovitosti na pozemku parc.č. 571/2 – zahrada o výměře
2195 m2 v k.ú. Vražné u Oder. Přihlásil se jediný zájemce, Bc. Lukáš Kanuščák, který nabídl cenu 109.750,-- a
uhrazení nákladů spojených s převodem. Zastupitelstvo schvaluje prodej tomuto zájemci.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 19)
Dále byl vyvěšen také záměr o prodeji pozemku parc.č.380/3 v k.ú. Hynčice u Vražného o výměře 160 m2. Přihlásil
se pouze jeden zájemce a to firma BIOSTORM s.r.o. Slatina a nabídli cenu 6.500,-- a uhrazení nákladů spojených
s převodem. Zastupitelstvo po krátké diskusi schválilo tento prodej jedinému zájemci, ale za cenu 8000,--Kč.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 20)
Starosta informoval o uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s. na umístění nadzemního vedení NN
nad pozemkem pard.č. 956 – ostatní plocha – ost. komunikace v k.ú. Vražné u Oder za jednorázovou náhradu 1210,Kč. Podotkl, že vedení povede ke stavbě Jiřího Goláně.
Zastupitelstvo uzavření této smlouvy schválilo.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 21)
ad 9)
Různé
Starosta pozval zastupitele i veřejnost na vzpomínkovou akci k 100. výročí propuknutí 1. světové války v roce 1914.
Akce se uskuteční ve spolupráci obce a římsko-katolické farnosti Vražné v sobotu 28. června v 15:00 hodin u
pomníku padlých v letech 1914 – 1918 u kostela sv. Petra a Pavla.
Zastupitelé berou na vědomí doporučení k účasti na této akci.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 22)
Dalším bodem byla informace o pořádání 20. slavností obce 2014. Letošní se budou konat dne 19. července ve
sportovním areálu Vražné. Požádal členy zastupitelstva, aby se podle možností zapojili společně s členy komisí do
pořadatelství akce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 23)
Dále starosta zmínil celostátní termín konání komunálních voleb a to 10. - 11. 10. 2014. Tímto vyzval občany
k aktivnímu zapojení do předvolební kampaně, i k hojené účasti na samotných volbách.
Zastupitelé vzali na vědomí.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 24)
Dále vyzval starosta zastupitele, zda mají něco dalšího k projednání, následně vyzval k diskuzi.
O slovo se přihlásil pan Kucharz a připomněl starostovi zprovoznění vodovodní přípojky klubovny v Emauzích.
Zastupitelé uložili starostovi, aby si to vzal na starost a učinil tak do 15. 7. 2014.
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 25)

Diskuse:
p. Mikulík – Proč dostala oprava hospody přednost před opravou školy?
 Odpověď starosty – rozhodnutí o přidělení dotace na akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí a stavební úpravy objektu ZŠ Vražné zatím nebylo SFŽP zveřejněno.
Dále p. Mikulík upozornil na odkryté žumpy v areálu bývalých kravínů ve Vražném. Starosta konstatoval, že objekty
a pozemky bývalých kravínů nejsou ve vlastnictví obce.
Pan Holub se dotazoval, zda se neuvažuje o oplocení Mateřské školy?
Starosta odpověděl, že kvalitní oplocení by chtěl uplatnit v nějaké další dotační příležitosti, aby oplocení nebylo
z pletiva, které je zájmem vandalů.
Také se ptal, zda četl e-mail, od pana Máchy, který poukazoval na opravu cesty kolem kostela. Starosta odpověděl, že
zájem o opravu cesty trvá. Oprava cesty je zahrnuta v projektu MSK.
Starosta ukončil jednání v 18.40 hod, poděkoval přítomným za účast a pozval je na další zasedání.

Ing. Vladimír Nippert
Starosta
Obce Vražné

Zapsala:Chovančíková

ověřovatelé zápisu :

Ing. Grzegorzová Gabriela

Kvita Alois

