Zápis z 10.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 29.10.2012,začátek v 17.30 hod. v Sál Pohostinství U hřiště
Přítomni:

Ing.G.Grzegorzová, ,A.Kvita, D.Holub, D.Černický, M.Lazecká, J .Kucharz
Ing.V.Nippert, A.Mácha
Omluvena: Ing. Koláčková
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce 01-09/2012
4. Informace o způsobu zapojení občanů na zpracování Místní rozvojové strategie (MRS)
Místní akční skupiny (MAS) Region Poodří pro plánované období 2014-2020
5. Informace o postupu realizace projektů s dotacemi v roce 2012
6 Majetkoprávní záležitosti
7 Různé
8 Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.30 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů
jeden člen se omluvil a jeden ohlásil příchod o 30 min. později
Zastupitelstvo je usnášení schopné
návrhová komise : Lazecká, Mácha, Holub
ověřovatelé zápisu: Kvita, Kucharz
zapisovatel. Rudolová
Program zasedání byl schválen
Hlasování č.1 a 2 Pro 7
ad2)Kontrola plnění usnesení 9. Zasedání
- smlouva o věcném břemenu pro ŘSD Praha – zřízení a provozování kanalizačního potrubí DN 400 v k.ú. Hynčice
u Vražného byla uzavřena
-žádost o příspěvek Domova Odry bude projednán v bodě 6
-cena Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku 2012 – krajské kolo MSK byla starostou obce převzata na vyhodnocení
soutěže v obci Řepiště 10.8.2012 starostou a místostarostou
-s Povodím Odry a.s. – bylo projednáno vyčištění Vraženského potoka v roce 2013, realizace v termínu 06-07/2013
S čištěním potoka je vždy spojené i ukládání zeminy z potoka. Starosta doporučil Povodí , aby vyjednávali s firmou
Agro Jesenicko Jeseník nad Odrou
Zpráva o činnosti obecního úřadu
- průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku – opravy a údržba obecních zařízení, pozemků a
veřejných ploch.
- byly využívány pracovníci VPP a Veřejné služby
- byla prodloužena pracovní smlouva koordinátora a požádáno o další mzdové prostředky na VPP v roce 2013
- obec se zapojila do společného projektu Regionu Poodří“ Posílení aktivních politik zaměstnanosti“
- pracovní jednání se uskutečnilo 24.9.2012
-25.9. se uskutečnilo veřejné projednání společného projektu obcí Regionu Poodří „Proti povodňová opatření“
- starosta se zúčastnil valných hromad MO a Regionu Poodří
Hlasování č.3 Pro 7
ad3) Zpráva o hospodaření
p.Rudolová přednesla zprávu o hospodaření obce za období 01- 09/2012 Zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými
položkami . Z plnění rozpočtu vyplynulo rozpočtové opatření č. 4. – úprava příjmů a výdajů o dotace.
Zastupitelé projevili zájem o zasílání podkladů k jednání a výsledků hospodaření
Hlasování č. 4,5,6 Pro 7
ad4)Starosta informoval o způsobu zpracování projektu Místní rozvojová strategie (MAS) Místní akční skupiny
Region Poodří na plánovací období 2014 – 2020. Výsledky besed a projednávání budou vždy vyvěšeny na

www. mas.regionpoodri.cz . Zastupitelé uložili starostovi ,aby se aktivně zúčastňoval průběhu zpracování MRS
MAS Regionu Poodří v období 30.10.2012 – 30.6.2013
hlasování č. 7,8
Pro 8
ad 5) Starosta podal informaci o realizacích projektů hrazených z dotací.
- Dětské hřiště – již bylo realizováno,zaplaceno bylo v říjnu 2012 . Dotace ve výši 390 tis. Kč
- dál bylo realizováno několik projektů společně z Mikroregionem Odersko a Regionem Poodří :
Protipovodňová opatření , Destinační managment turistické destinace Moravské Kravařsko
Starosta vyzval zastupitelé k předkládání nápadů na akce, které by mohly být hrazeny z dotačních titulů v roce 2013
Hlasování č. 9
Pro 8
ad6) Starosta přednesl žádosti o příspěvek
- Domov Odry –příspěvek na provoz a chod domova pro seniory . Schválen ve výši 40.000,- Kč
Hlasování č.10 Pro 8
- Charita Odry – příspěvek na provoz – schválen ve výši 7.000,- Kč
Hlasování č.11 Pro 8
-Byla předložena žádost na odkup obecního pozemku, části parcely č. 374 v k.ú. Vražné u Oder. Po krátké diskuzi
zastupitelé zamítli zveřejnění záměru o odprodeji
Hlasování č.12 Pro 2 Proti 6
- nájemci Pohostinství U hřiště požádali o snížení nájmu . Po krátké debatě se zastupitelé dohodli o snížení nájmu
na 4.000,- Kč za měsíc na topné období a to od 1.10.2012 do 30.4.2013 Nedoplatek od počátku nájmu je nájemce
povinnen uhradit
Hlasování č. 13
Pro 6 Proti 2
ad 7) Starosta informoval přítomné o postupu přípravy akce „ Mokřad Za humny „ který má být realizován
se100% dotací
hlasování č. 14 Pro 8
Starosta dále informoval o záměru firmy BioStorm o využití lokality bývalé farmy Hynčice k podnikatelským
záměrům.
Hlasování č. 15 Pro 8
Černický: kdy se budou v naší obci čistit příkopy
Starosta: V Emauzích ze příkopy již čistí. Obrátím se na Správu silnic a přednesu požadavek na vyčištění všech
příkop. Starosta požádal zastupitele, aby mu toto uložili jako úkol .
Hlasování č. 16 Pro 8
Lazecká: Bude se opravovat vodovodní potrubí, které bylo prasklé ( u Baďuříků )
Starosta: Bylo vypsáno výběrové řízení a oprava probíhá. Obrátím se na provozovatele s dotazem (SmVaK Ostrava)
Mácha. Sněhové zábrany na MŠ
Starosta: bude provedeno opatření organizační
Starosta: Další zasedání zastupitelstva obce by mělo být v pondělí 10.12.2012 a měl by se projednat návrh na
rozpočet obce na rok 2013. Finanční výbor by měl dodat podklady tak, aby byla dodržena lhůta na vyvěšení 15 dnů
ad 8) Starosta ukončil zasedání v 20.10 hod. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další jednání

zapsala: Rudolová Marie
dne 30.9.2012

Ověřovatelé zápisu : Kvita Alois
Kucharz Jiří

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné
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