Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 29.6..2015,začátek v 17.00 hod. v Pohostinství U hřiště, Vražné
Přítomni: Ing. V.Lazecký. Ing.V.Nippert,M.Beneš,D.Černický, D.Holub
S.Lukášová, L.Bršťák
Omluven: Kvita A., Ing.Koláčková P.
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení 4.zasedání zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce 01-02/2015
4 Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
5. Rozpočtové opatření č.1/2015
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Různé
8. Usnesení a závěr
ad1)Zahájení
Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů
2 členi omluveni z důvodu nemoci a pracovního vytížení
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program byl schválen
Hlasování č. 1 Pro 7
návrhová komise : Lukášová, Holub, Lazecký
hlasování č. 2
Pro 7
ověřovatelé zápisu: Beneš, Černický
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 4. zasedání a zpráva o činnosti
Bod 4.7.1. Na Valné hromadě společnosti ASOMPO a.s. zastupoval obec jako akcionáře starosta. Valná
hromada schválila roční uzávěrku hospodaření společnosti a rozdělila podíl
na zisku ve formě dividend na jednotlivé akcionáře. Obec Vražné obdrží po zdanění částku
22.491,- Kč.
Bod 4.8.1. Kupní smlouva byla s panem Josefem Bolckem uzavřena a byla vložena do katastru nemovitostí.
Bod 4.8.2. Prodej pozemku parc.č. 11/2 v k.ú. Hynčice u Vražného Markétě Plhalové a Antonínu Muchovi se
dosud neuskutečnil pro stále trvající negativní postoj Stavebního úřadu
Odry k možnosti zástavby RD.
Bod 4.8.3. Pan Josef Bolcek v souvislosti s prodejem svých nemovitosti v k.ú. Vražné u Oder
ustoupil od požadavku na pacht zahrady na části pozemku parc.č. 37.
Bod 4.8.4. Vozidlo ŠKODA FABIA bylo zakoupeno s 9ti procentní slevou (členská obec SMO ČR). Staré
vozidlo Škoda Fabia bylo odprodáno za 15 tis Kč.
Bod 4.9.1. a 4.9.2. XVII. ročník Her bez venkovských hranic byl za pomoci mnoha dobrovolníků pořadatelsky i
společensky zvládnut na velmi dobré úrovni. Region Poodří na své valné hromadě 25.6. hodnotil akci námi
pořádanou jako akci vydařenou.
Bod 4.9.5. Výzva k pronájmu (pachtu) Pohostinství U hřiště byla vyhlášena a v průběhu 3x
prodlouženého termínu postupně projevili zájem o provozování pohostinství 3 zájemci. Smlouva byla nakonec
uzavřena až se zájemcem třetím, paní Taťánou Kučákovou ke dni 1.6.
2015 na dobu neurčitou. Výše nájemného (pachtu) byla dohodnuta na 1 tis Kč/ měsíc.
Zpráva o činnosti obecního úřadu v období
16.3.2015 – 29.6..2015
V tomto období byly průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku,
na úseku Obecní úřad i na úseku : Opravy a údržba obecních zařízení, obecních pozemků i veřejných ploch.
Činnost zajišťovali pracovníci obce včetně pracovníků na VPP + služby
( veřejné osvětlení , likvidace BRKO a dalších odpadů). Došlo k obměně ve složení pra –covníků na VPP podle
nových smluv uzavřených s Úřadem práce.Na akci „Zateplení základní školy Vražné“ byly provedeny další
práce :Injektáž obvodového zdiva (odstranění vlhkosti) a po technologické pauze je nyní před dokončením
izolace vnějšího pláště budovy a provedení omítek s barevným řešením celé stavby. Akce bude ukončena
v červenci 2015.
Prostřednictvím firmy Energy Benefit Centre Brno byla podána žádost na dotaci z OPŽP Projekt : Zateplení
budovy Obecní úřad Vražné vč. výměny zdroje vytápění byl schválen.

SFŽP potvrdil přiznání dotace. Akce by měla být realizována ještě v tomto roce.
Na projekt Systém likvidace BRKO byla provedena pracovištěm SFŽP – pobočka Ostrava fyzická kontrola bez
závad.
V průběhu hodnoceného období jsem se zúčastnil mnoha jednání i valných hromad Regionu Poodří, MAS
Regionu Poodří, Správní rady DM Poodří-Moravské Kravařsko i Mikroregionu Odersko. Podílel jsem se na
dokončení 1. etapy projektu SMO v ORP Odry : Meziobecní spolupráce, i přípravě regionální akce Geologické
dny Mikroregionu Odersko.
Den malých obcí proběhl v březnu v Prostějově, Sněm Svazu měst a obcí ve dnech 21.-22.5.2015 v Olomouci
Jednání se Státním pozemkovým fondem přinesla posun v možnosti financování
a realizace navržených akcí v tzv. Plánu společných zařízení schválených v KPÚ v obou k.ú. na území obce.
Sysifovskou prací byla snaha o sběr dat, informací a fotografií pro plánovanou výstavu k 50.
výročí otevření Památníku J.G.Mendela (13.6.1965). Díky pomoci Mendeliana MZM Brno
se nakonec podařilo sestavit a dokončit 16 ti obrazovou expozici jako vzpomínku na 50ti letou historii. Výstava
byla otevřena v sobotu 20.6.2015 při příležitosti valné hromady Spolku Mendel.
MO uspěl se žádostí o dotaci z programu POV 2015 MMR ČR. V rámci přiznané dotace budou mj. pořízeny
další propagační materiály Mikroregionu Odersko i jednotlivých obcí MO.
Naopak žádost o dotaci v POV MMR ČR na akci „EMAUZY –Klubovna mladých“ sítem
výběru neprošla (z MSK byla podpořena pouze 1 akce).
Zatím se nepodařilo zprovoznit přeloženou zastávku BUS Vražné - U hřiště .
Pokračují přípravy na realizaci rozšíření vodovodu Hynčice a Emauzy z dotace MZe ČR
v rozsahu platného stavebního povolení.
Firma ARPEX dokončila práce pro ČEZ – kabelizace dalších 2 úseků rozvodů NN v Hynčicích. Fima Zelenka
pak pro nás provedla v rámci této akce demontáž stávajícího vedení a zařízení VO i MR a montáž nového vedení
VO ve stejné trase.
Z akcí, které se dotýkají běžného života obce je třeba uvést opravy mostů, realizované
na silnicích III.třídy správcem SÚS MSK. Jde o most na silnici III/04735 u rybníků. Silnice
má být uzavřena pro dopravu do 15.9.2015 a podle postupu prací bude zřejmě termín zprovoznění dodržen.
Totéž lze říci o úplné rekonstrukci mostu ve směru na Veselí na silnici
III/4418. Také u této stavby je postup prací prováděcí firmy Switelsky v souladu s harmonogramem. Občanské
sdružení ZASEDOMA zahájilo realizaci krajinných úprav v prostoru pod dálniční odpočívkou na Ostravu.
Ve společenské oblasti se stala vlajkovou lodí příprava a realizace XVII. ročníku Her bez venkovských hranic.
Osobně kvituji jednu velkou devizu této pečlivě připravené a nakonec i zdárně provedené akce.
Spojení všech občanů v práci pro dobrou věc a pro dobré jméno obce Vražné. Chtěl bych vyzvednout
programovou úroveň soutěžních disciplín i celé akce.
Zvláštní poděkování musí patřit pracovnicím Obecního úřadu Martině Chovančíkové a Gabriele Machů. Velký
dík i všem pořadatelům a rozhodčím, ale i všem, kteří se podíleli na zajištění občerstvení a stravy pro soutěžící a
návštěvníky.
Další, neméně důležitou akcí, která bude vyžadovat hodně pořadatelů a celodenní práce, budou 21. Slavnosti
Obce Vražné v sobotu 18. července.
Po školení v oblasti práce s facebookem byla založena facebook stránka Obec Vražné, která
si získala za krátkou dobu tisíce příznivců.
Tradiční akci Pálení čarodějnic uspořádal tentokrát spolek Babinec, Mateřské škola organizovala Dětský den
12.6.2015 – vše ve Sportovním areálu.
15.5.2015 se uskutečnila Muzejní noc s programem spolku Babinec v rodném domě JGM
v Hynčících. ( V rámci Festivalu muzejních nocí muzejí a galerií ČR 2015.)
Nezanedbatelnou událostí pro obec je postup družstva mužů fotbalistů TJ Sokol Vražné ze III. třídy do
Okresního přeboru. Nejen, že využili dobrých podmínek, které pro svůj sport v obci mají, ale také se při své
brigádnické práci na zvelebování Sportovního areálu dobře semkli a podařilo se jim vytvořit zdá se dobrý
kolektiv. Pochvala ale také patří družstvu žáků, které na jaře na menší hrací ploše získalo větší sebedůvěru.
Na závěr si dovolím připomenout, že v roce 2015 spatřilo světlo světa několik publikací i propagačních
materiálů regionálního charakteru, které byly vydány Mikroregionem Odersko, MAS Region Poodří, Regionem

Poodří či Destinačním managementem Poodří – Moravské Kravařsko. Jsou to Zábavná vlastivěda z našich
vesnic (Poodří), Zábavná prvouka z našich vesnic ( Poodří), Pověsti Oderska (Mikroregion Poodří), trhací mapy
Mikroregionu Odersko i Regionu Poodří. Publikace obdržela Základní škola a Mateřská škola Vražné, jsou
k zapůjčení v obecní knihovně, trhací mapy volně k mání u Mendela.
MAS Regionu Poodří vydala jako neprodejné v omezeném rozsahu „Příběhy z našich kronik“, kuchařku
„Tradiční jídla a speciality z Poodří a Podpolaní“ a DVD film k této kuchařce.
K prodeji je určena nově vydaná mapa Moravská brána a Oderské vrchy (u Mendela i na poště). V tomto týdnu
budou dány do prodeje Oplatky z Moravského Kravařska, vyrobené pro obce Jeseník nad Odrou, Suchdol nad
Odrou a Vražné společně také pro Římsko-katolické farnosti těchto obcí. Domnívám se, že mohou patřit
k novým, zajímavým suvenýrům z naší obce.
Hlasování č.3 Pro 7
ad3) Zpráva o hospodaření za období 01-05/2015
Zastupitelé obdrželi podklady spolu s pozvánkou – rozpis příjmů a čerpání po jednotlivých paragrafech a
položkách. Nebyly vzneseny žádné dotazy . Zastupitelé vzali na vědomí
Hlasování č. 4
Pro 7
ad 4 ) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2014 auditorem Ing. Orlitovou Jarmilou
Výsledek přezkoumání hospodaření zní: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 nebyly zjištěny
nedostatky. Zastupitelé měli možnost celý spis prostudovat. Nebyly vzneseny žádné dotazy Přezkum
hospodaření byl schválen
Hlasování č. 5.
Pro 7
ad5) Rozpočtové opatření č. 1/2015
Zastupitelúm byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1. s písemnou důvodovou zprávou. Náv rh obdrželi
zastupitelé spolu s pozvánkou. Při projednávání nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky
Hlasování č. 6 Pro 7
ad6 ) Majetkoprávní záležitosti
Starosta seznámil zastupitele s žádostmí o odkup a pronájem obecního majetku Zastupitelé debatovali o
jednotlivých žádostech a po krátké diskuzi schválili:
prodej pozemků parc.č. 385 – ostatní plocha, o výměře 158 m2 a par.č. 284 – zastavěná plocha, o výměře 7 m2,
oba v k.ú. Vražné u Oder, vlastníku domu č.p. 51 paní Marii Lazecké, Vražné č.p. 51, za cenu 10,- Kč/m2 a
náklady spojené s převodem.
Hlasování č. 7 Pro 6 Zdržel se 1
prodej části pozemků parc.č. 716 ( 12 m2) a parc.č. 719 (5 m2) sloučených v geometrickém plánu č. 293121/2014 do nově označeného pozemku parc.č. 716/2 – ostatní plocha o výměře 17 m2 firmě NET4GAS, s.r.o.
Praha v souvislosti se stavbou VTL plynovodu Moravia a s rozšířením trasového uzávěru TU 175 Hynčice, za
dohodnutou kupní cenu 5.100,- Kč bez DPH a náklady spojené s převodem.
Hlasování č. 8
Pro 7
Schvaluje uzavření smlouvy o pachtu z pozemku parc.č. 1893- zast. plocha o výměře 12 m2 k.ú. Vražné u Oder,
v areálu Rybník Pod Emauzy s ČRS m.o. Vítkov IČ 18050492 za dohodnutou smluvní cenu 500,- Kč/rok,
s platností od počátku roku 2015 a se splatností do 31.10. každého kalendářního roku.
Hlasování č. 9
Pro 7
uzavření smlouvy o pachtu z pozemků parc.č. 523 a parc. 524 v k.ú. Vražné u Oder s paní Soňou Burischovou,
bytem Vražné, Hynčice č,p, 97 bezúplatně za účelem sklizně píce, a pastvy koní a ovcí. Pachtýř zajistí na vlastní
náklad oplocení předmětná plochy tak, aby zamezil útěku chovaných zvířat na pastvě..
Hlasování č. 10
Pro 7
ad7 )Různé
Starosta předložil Závěrečný účet o hospodaření a zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří
Zastupitelé vzali na vědomí
Hlasování č. 11 a 12
Pro 7

Dále starosta požádal zastupitele ,aby se aktivně zapojili do příprava pořadatelství 21. Slavností obce Vražné,
které se budou konat 18.7.2015.
Hlasování č. 13
Pro 7
Zastupitelé uložili starostovi připravit slavnostní otevření budovy ZŠ po provedené rekonstrukci, která by měla
být ukončena v průběhu prázdnin. Nejvhodnější termín na slavnostní zahájení je 1.9.2015
Hlasování č. 14
Pro 7
Diskuze:
dotaz: p. Černý Jak to bude s dotací na rekonstrukci klubovny v areálu Emauzy
odpověď: Žádost o dotaci byla řádně podána. Byla zamítnuta. V moravskoslezském kraji byl schválen pouze 1
projekt.
Dotaz: p. Černý – Stavební povolení na rozšíření vodovodu v Emauzích je pouze do 25.10.2015. Bude tato
stavba realizována a bude zapojena do vodovodního řadu i klubovna,
Odpověď. Ano , tato stavba bude ukončena nejpozději v termínu platnosti stavebního povolení, Klubovna
v Emauzích bude taktéžm připojena k vodovodnímu řadu. Klubovna má již přípojku i rozvod hotov a jedná se
pouze o připojení do řadu.
Dotaz: p. Bršťák – v Hynčicích je 2 roky opravená cesta a je již poškozena. Lze opravit ze záruky?Potok na
konci Vražného není stále vyčištěn.
Odpověď : možnost opravy cesty v Hynčicích projednám s dodavatelem . Vyčištění potoka provádí Povodí Odry
a to již získalo na tuto akce dotaci., takže je předpoklad, že bude provedeno v co nejkratším termínu
Dotaz: p. Michálek – příjezdová cesta do klubovny v Emauzích je vyspravena obklady, které sem někdo navezl a
je v katastrofálním stavu .Příkop kolem cesty je zanešen a měl by se opravit.
Odpověď: Na příjezdovou cestu do klubobny nebyl vydán žádný souhlas s nějakou navážkou . Obecní úřad
nebyl informován. Jedná se o akci jednotlivce. Příkop bude vyčištěn.
Dotaz: p. Holub- V cestě okolo Pantůčků jsou již velké díry, bylo by třeba opravit. Lze též ořezat stromy, které
nerostou na pozemcích obce, ale zasahují do cesty?
Odpověď. Cesta může být opravena teprve po svedení vody- vybudováním žlabu. Jinak je oprava zbytečná.
Stromy může obec ořezat. Bude provedeno v co nejkratším termínu
Dotaz: p.Mácha – V čem je problém , aby mohla být zprovozněna nová čekárna
Odpověď: Problém je s Policií ČR, která požaduje , aby před čekárnou byl chodník.

Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným , zastupitelům poděkoval za spolupráci
zapsala: Rudolová Marie

Ověřovatelé zápisu : Beneš Michal
Černický Drahomír

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné
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