Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 2. 12. 2014, konaného v posluchárně Rodného domu J. G. Mendela v Hynčicích v 16.00 hod.
Přítomni: Ing. Nippert Vladimír, Ing. Koláčková Pavlína, Holub David, Kvita Alois, Černický Drahomír
Omluven: Bršťák Lukáš
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3. Projednání a schválení Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
4. Různé
5. Usnesení a závěr
ad 1)
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 16:10. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 členů, zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Program byl schválen
Pro 5Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 1)
Návrhová komise:
Ing. Koláčková Pavlína, Holub David, Černický Drahomír
Ověřovatelé zápisu:
Kvita Alois, Ing. Nippert Vladimír
Zapisovatelka:
Chovančíková Martina
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 2)
ad 2)
Kontrola plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva

K bodu 18.7.1.
Rozhodnutí zastupitelstva – schválení přijetí dotace SFŽP na akci Zateplení ZŠ Vražné z programu OPŽP –
bylo odesláno na SFŽP a bylo podkladem pro vyhotovení návrhu
Smlouvy č. 14192323 o poskytnutí podpory . Smlouvu jsem podepsal s doložkou o platnosti
právního úkonu. Dnes předkládám tuto smlouvu zastupitelstvu obce k formálnímu schválení.
Dodavatel stavby firma LXM Group zahájil práce 19. listopadu výměnou oken a dveří . ZŠ
se do doby ukončení prací (bude v tomto týdnu) přemístila do prostor kabin a klubovny TJ
Sokol Vražné pro výuku se stravováním v MŠ. Práce na stavbě budou pro zimní období přerušeny.
K bodu 18.7.2.
Rozhodnutí zastupitelstva – schválení přijetí dotace SFŽP na akci Sytém svozu BRKO v obci Vražné
z programu OPŽP – bylo odesláno na SFŽP a bylo podkladem pro vyhotovení návrhu
Smlouvy č. 14211664 o poskytnutí podpory Smlouvu jsem podepsal s doložkou o platnosti
právního úkonu. Dnes předkládám tuto smlouvu zastupitelstvu obce k formálnímu schválení.
Z důvodu potřeby čerpání dotace SFŽP byly předloženy dodavatelské faktury na celý obsah projektu ve výši
90% nákladů a budou proplaceny do 5.12.2014 na náš účet u ČNB. Následně uhradíme faktury ve splatnosti
dodavatelům. Projekt bude dokončen v lednu 2015.
K bodu 18.7.3
Finanční dar MS Moravská brána Vražné byl poukázán. Splněno.
K bodu18.7.5.
Ředitelka ZŠ spolupracovala s účetní obce při sestavení návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce obce 1.12.2014 jako materiál k projednání a schválení na
příštím, 3. zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014.

Zpráva o činnosti obecního úřadu v období 15.9.2014 – 2.12.2014
V tomto období byly průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku, na úseku Obecní úřad i na úseku :
Opravy a údržba obecních zažízení, obecních pozemků i veřejných ploch. Činnost zajišťovali pracovníci obce včetně
pracovníků na VPP prostřednictvím Úřadu práce.
Výbornou akcí za nádherně slunečného počasí byla Svatováclavská vyjížďka – 4. ročník
vyjížďky historických automobilů a motocyklů v neděli 28. září 2014. Účastníci z celé České republiky i ze zahraničí
měli možnost prohlídky Rodného domu Johanna Gregora Mendela
a byli vyloženě nadšeni vystoupením družiny krále Václava v podání místních divadelních ochotníků, kteří své
představení připravili utajeně i pro místní.
Ve dnech 10.-11.10.2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce do senátu v našem volebním obvodu č.63 . 2.
kolo voleb do senátu pak o týden později tj. 17. a 18.10.2014. Volby byly zajištěny po organizační stránce i celkové
práci členů volební komise velmi dobře, kontroly ze strany nadřízených orgánů státní správy pochválily rovněž
estetické prostředí volební místnosti. Volební účast 41 % v komunálních volbách byla slabá, odpovídala však
republikovému průměru.
Byly provedeny stavební práce v rámci projektu „Realizace opatření ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury v obci
Vražné“ ( dotace projektu ze SZIF prostřednictvím MAS Region Poodří). Realizace opravy komunikace na „malé
straně , úsek Vražné – Hynčice) provedla firma KSB silniční práce spol. s r.o., projekt byl dokončen montáží 2
autobusových zastávek dodavatele FORPLAST SYSTEMS s. r. o. Zlín v listopadu 2014. Po realizaci zastávky
Vražné – U hřiště zablokovalo její zprovoznění stanovisko Policie ČR evidentně proti heslu Pomáhat a chránit. Věc je
zatím ve sporu, věřím v rozumný konec..
V průběhu hodnoceného období navštívili obec zástupci Mikroregionu Litovelsko, byly dodány nástěnné kalendáře a
stolní kalendář MAS Region Poodří a další propagační předměty ze společného projektu Mikroregionu Odersko. Byla
podána žádost o dotaci na MZe ČR na projekt Rozšíření vodovodu Hynčice a Emauzy. 28.10.2014 byl spolkem
Babinec zorganizo-ván pro děti lampiónový průvod, který se těšil velkému zájmu. 6. listopadu se v Rodném domě
JGM uskutečnil seminář „Příběhy našich kronik“ pro veřejnost a především děti ZŠ a MŚ, který uspořádala Místní
akční skupina Regionu Poodří v rámci projektu spolupráce, který je financován z PRV, MZe, opatření Leader. Akce se
zúčastnily také děti z obce Bernartice nad Odrou. V listopadu jsem dohodl ČSOB a.s. zvýšení možnosti čerpání
kontokorentního úvěru obce až o 1 mil Kč,s cílem posílit solventnost obce při proplácení faktur u dotovaných projektů
(předfinancování).
27. listopadu jsem se zúčastnil akce Den malých obcí v Prostějově. V neděli 30. listopadu byla připravena akce Vítání
občánků. Z pozvaných 5ti dětí přišli se svými ratolestmi pouze
dvě dvojice rodičů. Musím konstatovat, že za 20 let to byla absolutně nejnižší účast. Tak jsme celou akci adekvátně
spolu s místostarostkou zkrátili.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 3)
ad 3)
Projednání a schválení smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Starosta seznámil přítomné s nutností schválit znění smluv k dotačním projektům „Zateplení Základní školy – obec
Vražné“ a „Systém svozu BRKO v obci Vražné“. Starosta obeznámil přítomné s obsahem smluv.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 14192323 o poskytnutí podpory ze Státního životního prostředí ČR na projekt
„Zateplení Základní školy – obec Vražné
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 4)
Zastupitelstvo dále schvaluje smlouvu č. 14211664 o poskytnutí podpory ze Státního životního prostředí ČR na
projekt „Systém svozu BRKO v obci Vražné“
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 5)
ad 4)
Různé
Do posledního bodu programu zařadil starosta obce schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Odry pro výkon
přenesené působnosti v oblasti zákona o přestupcích a dále schválení stanov Mikroregionu Oderska.
Starosta konstatoval, že obec není schopna sama vykonávat agendu v oblasti zákona o přestupcích, a tak uzavře

smlouvu s městem Odry, která to za úplatu bude pro obec provádět.
Zastupitelstvo po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Odry pro výkon přenesené působnosti

v oblasti zákona o přestupcích, s platností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2019 v předloženém znění.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 6)
Dále starosta přednesl nejvýznamnější změny ve Stanovách Mikroregionu Odersko. Zastupitelstvo schvaluje Stanovy
Mikroregionu Odersko, se sídlem Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry, IČ 70953201 (upravené, dosud platné „
Stanovy „ ze dne 19. 12. 2001) v předloženém znění.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 7)
Dále vyzval starosta zastupitele, zda mají něco dalšího k projednání, následně vyzval k diskuzi.
Diskuse:
O slovo se přihlásil pan Kucharz a dotazoval se, zda vědí, že se v mapách přejmenovává potok. Starosta jej vyzval,
aby mu informaci s podklady odeslal na e-mail.
Starosta ukončil jednání v 16.45 hod, poděkoval přítomným za účast a pozval je na další zasedání, 17.12.2014.

Ing. Vladimír Nippert
Starosta
Obce Vražné

Zapsala:Chovančíková

ověřovatelé zápisu :

Ing. Nippert Vladimír

Kvita Alois

