Usnesení
11. zasedání zastupitelstva obce Vražné, konaného dne 10.12.2012
Zastupitelstvo obce po projednání:

11.1. Zahájení a schválení programu
11.1.1. Schvaluje program svého 11. zasedání
(Hlasování č.1)
11.1.2. Schvaluje: sloţení návrhové komise Ing. PavlínaKoláčková, Marie Lazecká, Ing.
Gabriela Grzegorzová, ověřovatelé zápisu Drahomír Černický, Alois Kvita,
(Hlasování č.2)
11.2. Kontrola plnění usnesení 10. zasedání zastupitelstva
11.2.1. Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období.
(Hlasování č.3)
11.3. Zpráva o hospodaření obce
11.3.1. Bere na vědomí zprávu o hospodaření obce v období 01- 11/2012
(Hlasování č.4)
11.4. Rozpočet obce na rok 2013
11.4.1. Schvaluje rozpočet obce na r. 2013 v upraveném a doplněném znění, jako vyrovnaný.
Příjmy 8 541 tis Kč Výdaje 8 541 tis Kč
(Hlasování č. 5)
11.5. Projekt MRS MAS Regionu Poodří
11.5.1. Bere na vědomí informaci starosty o způsobu zpracování projektu Místní rozvojová
Strategie (MRS) Místní akční skupiny Region Poodří na plánovací období 2014 - 2020
(Hlasování č. 6)
11.6. Projekty s dotacemi
11.6.1. Bere na vědomí informaci starosty o realizaci společných projektů s mikroregiony:
Mikroregion Odersko, Regionu Poodří z dotací 2012 i o moţnosti podat ţádost o
dotaci z POV MMR ČR na rok 2013. Bere rovněţ na vědomí zprávu o podání ţádosti
o dotace z programu OPŢP s realizací v letech 2013 – 2014 a informaci o dosud vyhlášených dotačních programech na rok 2013.
(Hlasování č.7)
11.6.2. Ukládá zpracovat ţádosti o dotace ze všech pro obec potřebných a vhodných, pro rok
2013 vyhlášených programů ČR i MSK.
Odpovídá: starosta obce Termín: podle vyhlášených termínů uzávěrek ţádostí
11.7. Různé
11.7.1. Schvaluje předloţený materiál Strategický plán rozvoje obce Vraţné 2013 - 2020
(Hlasování č.8)
11.7.2. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.10/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku pro rok 2013 se touto úpravou nemění, zůstává
ve stejné výši jako v roce 2012.
(Hlasování č. 9)
11.7.3. Bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne
16.10.2012
(Hlasování č. 10)
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11.7.4. Pověřuje starostu vyvolat jednání s nájemci k dořešení problematiky provozu a
nájemních vztahů u provozovny Pohostinství U hřiště v termínu do 20.12.2012.
Termín a čas jednání bude sdělen všem zastupitelům, kteří se jednání chtějí
zúčastnit.
(Hlasování č.11)
11.7.5. Schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 tis Kč příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vraţné
jako účelový příspěvek na zakoupení molitanové stavebnice do Mateřské školy
(Hlasování č.12)

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vraţné

Ing. Pavlína Koláčková
místostarosta
obce Vraţné

