Zápis z 16.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 12.3.2014,začátek v 17.00 hod. v Rodném domě J.G.Mendela
Přítomni: D.Holub,D.Černický,A.Kvita, M.Lazecká.J.Kucharz , Ing.V.Nippert, A.Mácha, Ing. P. Koláčková
Ing. G.Grzegorzová
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Projednání výsledku hospodaření obce za rok 2013 vč. Inventarizace majetku obce k 31.12.2013
4. Zpráva o hospodaření obce 01-02/2014 schválení rozpočtového opatřeníč.1
5 Projednání stavu příprav a realizace investičních akcí 2013 -2014
6. Informace z mikroregionů Odersko a Region Poodří, informace z MAS Region Poodří
a Destinačního managementu Poodří- Moravské Kravařsko
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Delegace zástupce obce na Valnou Hromadu ASOMPOa.s.
9. Projednání návrhu na výkon funkce přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně na funkční
Období 2014 – 2018 , a volba přísedícího
10. Různé
11. Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 9 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program byl schválen
Hlasování č. 1 Pro 9
návrhová komise : Koláčková, Grzegorzová, Kucharz
hlasování č. 2
Pro 9
ověřovatelé zápisu: Kvita, Lazecká
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 15. Zasedání
- 15.7.1. – Záměr prodeje obecních pozemků byl zveřejn´ěn Jedná se o pozemky par.č.1315 , 1366, 561/1
- 15.8.3. – Jednání o dočištění dolní části potako bude vedeno souběžně se zpracováním Studie odtokových poměrů
na DVT Vraženský potok. Objednatelem je Povodí Odry. Termín dokončení studie je 30.5.2014
- 15.8.4 .- Vyčištění příkopů v intervilánu obce je v jednání se střediskem Nový Jičín
- 15.8.5 - Parkovací plocha Kostel a hřbitov bude řešena na obecním pozemku naproti hřbitova
- ostatní body byly splněny
Zpráva o činnosti obecního úřadu
- průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku – opravy a údržba obecních zařízení, pozemků a
veřejných ploch.
- byla převzata PoštaVražné
Zprávy o činnosti obecního úřadu a Kontrola plnění usnesení zpracované starostou obce jsou přílohou tohoto zápisu
Hlasování č.3 Pro 9
ad3) Zpráva o hospodaření
Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečnou zprávou o hospodaření obce za rok 2013 a s výsledkem inventarizace
majetku. Při inventarizaci byly vyřazeny z evidence 4 ks PC z knihovny, které jsou nefunkční
Hlasování č.4 Pro 9
ad4) Zpráva o hospodaření obce za období 01 – 2 /2014
Zastupitelé byli seznámeni z hospodařením za uplynulé dva měsíce . Schválený rozpočet byl doplněn o dotaci ze SR
na výkon státní zprávy ve výši 149600 ,- Kč – rozpočtové opatření č.1.
Hlasování č.5 a 6 Pro 9
ad 5) Starosta informoval o přípravě investičních akcí v roce 2013 -2014
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o postupu prací na akci „Obnova krajinných struktur „ s firmou KAVYL
Brno
Hlasování č. 7 Pro 9

-informaci o postupu prací na akci“ Revitalizace multifunkční budovy – Vražné čp. 50“ a dodržení termínu
dokončení do 30.4.2014
Hlasování č. 8 Pro 9
- Podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ - dosud nebylo rozhodnuto. Na Stavební úřad v Odrách byla podaná
žádost o stavební povolení
Hlasování č. 9 Pro 9
- Zastupitelstvo schválilo přípravu realizace akce ze schválené dotace „ Realizace opatření na zlepšení stavu
dopravní infrastruktury v obci Vražné
Dotaz: Mácha – bylo by možné zahrnout do této akce i opravu cesty okolo hřbitova
Odpověď. Bude zahrnuto
Hlasování č. 10. Pro 9
-Příprava podání žádosti o dotaci na zateplení OÚ termín do 30.4.2014 – uloženo starostovi
Hlasování č. 11 Pro 9
- Příprava podání žádosti o dotaci v rámci programu POV s termínem uzávěrky do 31.3.2014 Zastupitelstvo ukládá
starostovi zpracovat žádost a podat v termínu
Hlasování č, 12 Pro 9
d6) Starosta podal informace o činnosti mikroregionů Odersko a Region Poodří, informace z MAS Region Poodří a
Destinačního managementu Poodří – Moravské Kravařsko
MO a RP vznikly na základě tendence o vytvoření z Mze Vznikalo mnoho společných projektů. V MO je 10
členských obcí a v RP je 22 členských obcí. Bylo realizováno například tabule, odpočinková místa .
Mas Region Poodří spojuje všechny svazky dohromady.
Hlasování č.13 Pro 9
ad 7) majetkoprávní záležitosti
prodej par.č. 1315 p. Harabišovi – nebylo schváleno. Nutno projednat z žadatelem navrženou cenu ve výši 10,- Kč
za m2 a rozdělení pozemku tak , aby byla dodržena přístupová cesta
Hlasování č. 14 Pro 9
Nájemní smlouva plynárenského zařízení. Dosud RWE platil nájem ve výši 1,- Kč. Dle nové smlouvy je cena
58000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starosta
Hlasování č. 15 Pro 9
Prodej části par. č, 1366 p. A. Máchovi prodej schválen za cenu 10,- Kč za m2 , náklady spojené s převodem a
geometrickým plánem
Hlasování č. 16 Pro 8 Zdržel se 1
Prodej části pozemku par.č. 561/1 – p. Hudáčkovi za cenu 10,-Kč a náklady spojené s převodem a geometrickým
plánem. Do smlouvy zahrnout omezení. Nelze pozemek oplotit a je nutné umožnit přístup kolem domu
Hlasování č.17 Pro 8 Zdržel se 1
ad8 )Společnost ASOMPO a.s. svolává Valnou hromadu a obec , protože je akcionářem této společnosti je povinna
delegovat zástupce a náhradníka. Zastupitelé delegují pana starostu Ing. Vladimíra Nipperta a jako náhradníka
místostarostu Ing. Pavlínu Koláčkovou
Hlasování č. 18. Pro 9
ad9) Starosta seznámil přítomné s dopisem od Okresního soudu , který požádal o volbu přísedícího .Již minulé
volební období tuto funkci vykonávala paní Dana Černá a s novým návrhem souhlasila. Zastupitelstvo proto paní
Danu Černou zvolili na volební období 2014- 2018 přísedící u Okresního soudu Nový Jičín
Hlasování č. 19 Pro 9
ad10)Starosta rozdal Plán kulturních a společenských akcí v roce 2014 Zastupitelé vzali na vědomí
Hlasování č. 20 Pro 9
Starosta upozornil na chybu v obecní vyhlášce č.9/2011 o místním poplatku ze psů. Poplatek zůstává ve stejné výši :
50 Kč – důchodce 100,- Kč ostatní za prvního psa a 150,- Kč za každého druhého psa . Úprava se týká vyškrtnutí
v bodě a) ….. a každého dalšího psa
v bodě c)……… dle bodu c
Hlasování č.21 Pro 9

Dotaz: Mácha: Ve stavebním povolení na revitalizaci ZŠ budou i okna a střecha
Odpověď: Kromě celkového zateplení je součástí výměna oken a dveří .Oprava střechy zahrnuta není neboť není
součástí dotace
Dotaz: Mácha: Před koncem záruční doby na stavbu MŠ by bylo dobré provést kontrolu a případné nedostatky
reklamovat. Bylo by možné dodělat i sněhové zábrany na střeše
Odpověď: Ano je možné se domluvit a provést prohlídku. Záruční doba končí v roce 2015. Sněhové zábrany
nejsou tak jednoduchou záležitostí .

Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další zasedání, které bude za tři
měsíce

zapsala: Rudolová Marie

Ověřovatelé zápisu : LazeckáMarie
Kvita Alois

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné

dne

26.3.2014

dne

17.3.2014

