Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 16.3.2015,začátek v 17.00 hod. v Posluchárně rodného domu J.G.Mendela
Přítomni: A.Kvita,Ing. V.Lazecký. Ing.V.Nippert,M.Beneš, Ing. P. Koláčková,D.Černický
S.Lukášová, L.Bršťák
Omluven: Holub D.
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení 3.zasedání zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3. Projednání účetní uzávěrky za rok 2014 a výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2014
4 Zpráva o hospodaření obce 01-02/2015
5 Opatření zastupitelstva obce ve věci rozpočtových opatření
6. Projednání Zprávy Policie ČR OO Odry o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2014
7. Delegace zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO a.s. , která se bude konat 29.5.2015
8. Majetkoprávní záležitosti
9. Různé
10. Usnesení a závěr
ad1)Zahájení
Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů
1 člen omluven z důvodu nemoci
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program byl schválen
Hlasování č. 1 Pro 8
návrhová komise : Koláčková,Beneš,Lukášová
hlasování č. 2
Pro 8
ověřovatelé zápisu: Bršťák, Černický
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 2. zasedání a zpráva o činnosti
Bod 3.6.1. Inventarizační komise provedla inventuru majetku ve stanovéném složení.
Bod 3.6.2. Inventarizace bylo provedena k datu 31.12.2014, výsledek inventarizace je předmětem dnešního
jednání zastupitelstva pod bodem 3.)
Body 3.8.2. a 3.8.3 Finanční příspěvky byly poskytnuty ve shodě s usnesením.
Bod 3.9.1. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova (POV) MMR pro rok 2015
Dotační titul č.2 byla zpracována a předána na MMR ČR v termínu tj.
16.12.2015. Žádost jsem nakonec zpracoval sám. Je evidována pod p.č.
76867 pod názvem EMAUZY –Klubovna mladých
celkový náklad 450 tis z toho dotace 315 tis Kč. Realizace v roce 2015.
Zpráva o činnosti obecního úřadu v období
17.12.2014 – 16. 03.2015
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
(úklid sněhu, vysokozdvižná plošina, opravy VO).
V průběhu tohoto období také proběhly některé finanční transakce spojené s čerpání dotací
z OPŽP ve vztahu ke SFŽP ČR.
Na akci „Zateplení základní školy Vražné“ byly provedeny další práce : vymalování celé ZŠ,
zateplení stropů na půdě (stropů 2. nadzemního podlaží) v období právě skončených jarních prázdnin a
předchozího ředitelského volna.
Firma Energy Benefit Centre Brno dokončuje zpracování žádosti na dotaci v probíhající výzvě OPŽP
s projektem : Zateplení budovy Obecní úřad Vražné vč. výměny zdroje vytápění.
V projektu Systém likvidace BRKO byly obci dodány 3 kontejnery s víkem, přívěs sklopný AGADO HANDY
20 osazený štěpkovačem ELIET MAJOR 4S/9k/Honda SPZ 8T6 7481 a užitkový automobil PIAGGIO Porter
Maxi SPZ 9T3 8653.
Pohostinství U hřiště : Provozovna převzata zpět od nájemce k 30.01.2015 a byl zabezpečen nouzový provoz.
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na nájmu ( viz protokol ).
Byla uzavřena nová pachtovní smlouva na pacht obecních pozemků s nájemcem Ing. Josefem
Kovářem. Pozemky byly vylustrovány a výše nájmu upravena od roku 2015 na 3 tis Kč / ha.
V této souvislosti byly upřesněny vzájemné nároky a spolupráce při další realizaci některých
navržených prvků Plánů společných zařízení KPÚ v obou k.ú.
Bylo realizováno nové oplocení hřbitova a provedena úprava zpevněné plochy pro odstavení os. automobilů u
hřbitova.
Byly zveřejněny záměry o pachtu a prodeji obecního majetku v termínu, který umožňuje jednat o těchto
majetko-právních záležitostech na dnešním zasedání zastupitelstva. Ve věci uzavření nové smlouvy s Úřadem
práce byla podána žádost a smlouvu o zřízení nových pracovních míst zatím na rok 2015 (8 míst) jsem podepsal
10.03.2015 s nástupem pracovníků k 01.04.2015.
V průběhu období byly také prováděny ořezy a kácení stromů obecní zeleně.
Zúčastnil jsem se mnoha jednání Mikroregionu Odersko, naposledy Valné hromady 16.02.
2015. MO podal rovněž žádost o dotaci z programu POV 2015 MMR ČR. Na jejím zpracování jsem se podílel.
Jednání se starostkou obce Mankovice o realizaci společného sběrného dvora s obcí Mankovice byla vzhledem
k nemožností podání žádosti v rámci jarní vyhlášené výzvy v OPŽP v roce 2015 odsunuta na podzim tohoto roku
s možností podání žádosti na realizaci v roce 2016.
Pokračuje zatím neplodné jednání o zprovoznění přeložené zastávky BUS Vražné - U hřiště .
Byla schválena žádost na realizaci rozšíření vodovodu Hynčice a Emauzy z dotace MZe ČR
v rozsahu platného stavebního povolení.
Firma ARPEX zahájila práce pro ČEZ – kabelizace dalších 2 úseků rozvodů NN v Hynčicích.
Pro obec to přináší vyvolané náklady na kabelizaci vedení VO a MR včetně demontážních a montážních prací.
Ve společenské oblasti byl uskutečněn ve spolupráci s TJ Sokol Vražné v sobotu 21.02.2015
Sportovní ples v KK městyse Suchdola nad Odrou, je připravován Velikonoční jarmark na 28.03. . Obec a
zejména Rodný dům Johanna Gregora Mendela poctil vzácnou návštěvou profesor Jan Klein, který je označován
jako současně největší pokračovatel díla J.G.M. na poli genetiky. V roce 2015 vzpomínáme 150. výročí
zveřejnění základní Mendelovy práce Pokusy s hybridy rostlin. Ve dnech 8. února a 8. března jsem se na pozvání
zúčastnil významných akcí k tomuto výročí v Brně. A protože má naše hynčické muzeum také docela
slavné výročí = 50 let od otevření památníku Gregora Mendela v roce 1965, připravuji k datu
20.07.2015 vernisáž výstavy s pracovním názvem : 50 let historie památníku a muzea Johanna Gregora Mendela
v jeho rodném domě v muzeu v augustiniánském opatství v Brně.
Obec se musí náležitě připravit na další významnou akci, jejíž pořadatelství jí bylo svěřeno:
XVII. ročník Her bez venkovských hranic Regionu Poodří.
Hlasování č.3 Pro 8
ad3) Projednání účetní uzávěrky za rok 2014 a výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2014
Zastupitelé byli seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2014. Všichni zastupitelé dostali podklady k účetní
uzávěrce a provedené inventarizaci spolu s pozvánkou. Nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelé schválili
roční účetní uzávěrku i výsledek inventarizace
Hlasování č.4 a 5 Pro 8
ad4) Zpráva o hospodaření za období 01-02/2015
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. 6
Pro 8
ad 5) Opatření zastupitelstva obce ve věci rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e v souladu s§ 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu: do výše 100 000 Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolány
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se
celkový rozpočet výdajů – pouze převody mezi paragrafy a položkami).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších, a to až do výše 2 000 000 Kč je oprávněn starosta samostatně provádět
jen v případech :
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
- dotace na již schválené projekty
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
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vedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů, a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce ( např. vyúčtování spotřeby energií … )
d) při dotaci vyšší než 2 000 000 Kč budou zastupitelé informováni elektronicky nebo
písemně ihned po obdržení financí a souhlas s rozpočtovým opatřením vyjádří elektronicky nebo písemně.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění
lze na zasedání podat ústně).
Hlasování č. 7.
Pro 8
ad6) Projednání Zprávy Policie ČR OO Odry o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2014
Starosta seznámil přítomné s obsahem Zprávy Policie ČR OO Odry o stavu na úseku veřejného pořádku. Naše
obec se dostala na druhé místo v trestných činech – nárůst trestných činů v obci je způsoben i trestnými činy
spáchanými na odpočívkách u dálnice leřící v katastru obce. Obec je celkově hodnocena jako nevybočující
z normálu.
Hlasování č. 8 Pro 8
ad7) Delegace zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO a.s.
Zastupitelstvo obce ve smyslu§ 84 odt. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO
a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře pana Ing. Vladimíra Nipperta, nar. 5.10.1949, bytem 742 34 Vražné, Hynčice 75.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře na valné hromadě
konané dne 29.5.2015, a to k výkonu všech práv akcionáře na této valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě
společnosti ASOMPO a.s., konané za tuto řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve
shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně
paní Ing. Pavlíně Koláčkové, nar.29.6.1968, bytem 742 34 Vražné, Hynčice 74 .
Hlasování č. 9 Pro 8
ad8 ) Majetkoprávní záležitosti
Na obecní úřad byly podány žádosti o odkup pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky:
Parc. 78 – zahrada o výměře 138m2 v k.ú. Vražné u Oder.Žádost si podal p. Bolcek čp 143 Vražné. Tato
parcela se nachází uprostřed jeho zahrady. Starosta navrhl prodat za cenu 10,- Kč /m2 a náklady spojené
s převodem Zastupitelé souhlasili
Hlasování č. 10 Pro 8
Par.č. 11/2 – orná půda o výměře 1422m2 v k.ú. hynčice u Vražného – žadatelé Markéta Plhalová a Antonín
Mucha. Starosta objasnil situaci kolem pozemku. V roce 2009 byl prodáván jako stavební parcela a stavební
úřad v Odrách s prodejem souhlasil. V roce 2009 zájemci o odkup ustoupili. Nyní stavební úřad v Odrách
vznáší protesty a nesouhlasí s prodejem. Starosta byl pověřen vyřízením. Navržená cena za prodej 50,- Kč /m2
a náklady spojené s převodem. Zastupitelé souhlasili z navrženým postupem
Hlasování č. 11 Pro 8
Par. č.37- zahrada o výměře 365 m2- žadatel o propachtování p. Bolcek. Zastupitelé po krátké debatě se
rozhodli propachtovat část této parcely na dobu určitou 2 roky p. Bolckovi. Propachtování je bezúplatné.
Hlasování č. 12 Pro 8
Par.č. 1315 – travní porost – žadatel o propachtování p. Janča. Zastupitelé se dohodli že p. Jančovi nabídnou
místo propachtování celé parcely pronájem stromů ( švestky) rostoucích na této parcele. O tomto se
nehlasovalo
Starosta seznámil zastupitele se stavem osobního auta. Auto bylo zakoupeno v roce 1997. Oprava tohoto auta
by byla příliš nákladná. Starosta požádal o schválení zakoupení nového osobního automobilu Škoda Fábia.
Staré auto bude odprodáno. Nové auto bude hrazeno ve splátkách.
Hlasování č. 13 Pro 8
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Starosta oznámil přítomným, že letošní rok je řada na naši obec , pořádat Hry bez venkovských hranic
členských obcí Regionu Poodří. Jedná se již o 17. ročník. Obec musí tuto akci zabezpečit jak po technické
stránce tak i pořadatelské. Zatím se pouze přijímají přihlášky obcí. V nejbližší možné době bude schůzka spolu
s členy TJ SOKOL. Starosta požádal všechny přítomné o pomoc.
Hlasování č. 14 a 15
Pro 8
Starosta přihlásil obec do akce: Ukliďme si Česko v sobotu 18.4,.2015. Zastupitelstvo uložilo realizaci celé akce
za úkol starostovi
Hlasování č. 16 a 17
Pro 8
Dotaz. Bršťák – Co se bude dělat s hospodou?
Odpověď: je nabídnuta k pronájmu, Prozatím je udržován nouzový chod. Přihlásil se zatím jeden zájemce , který
si chce objekt prohlédnout. Starosta navrhl, aby se objekt pronajal pouze za úhradu energii. Zastupitelé
požadovali uveřejnění výzvy k prodeji na internetu a označní objektu plakátem. Výzva by se měla zveřejnit
ihned a termín přihlášek je stanoven do 31.3.2015
Hlasování č. 18 Pro 8
Dotaz: Chudá – ZŠ je přetápěná. V tělocvičně a na chodbách se zbytečně moc topí. K p. Chudé se přidal p.
Křenek - Mnoho rodičů je nespokojeno s ředitelkou a celou činností školy. Rodiče děti dávají do školy do Oder.
Není zde něco v pořádku
Odpověď: obec je zřizovatelem školy. Rodiče žáků by se měli obracet na starostu s konkrétními stížnostmi, aby
zřizovatel měl podklady. Ohledně topení staosta bude jednat s p. ředitelkou.
Dotaz: Na křižovatce v Emauzích je stará čekárna kde již zatéká , bylo by třeba ji opravit
Odpověď: Čekárna již neslouží svému účelu. Starosta vyzval přítomné občany z Emauz , aby sami popřemýšleli
co s objektem?
Dotaz: Michálek – provoz dálnice vyprodukovává mnoho škodlivin. Dá se zjistit zda nejsou překračovány limit
splodin?
Odpověď: Měření by mělo provádět ŘSD. Dálnice je projektována na ještě větší provoz. Starosta se pokusí
domluvit o způsobu měření
Dotaz: Kočíbová – pod Harabišovým rybníkem vytéká voda na cestu. Cesta je zablácena a vymletá
Odpověď: Voda vytéká z odkalovacího zařízení , který je u přivaděče vody na Přerov. Starosta oznámí tuto
skutečnost majiteli přivaděče a po odstranění závady bude opravena cesta.

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

Ověřovatelé zápisu : Bršťák Lukáš
Černický Drahomír

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné
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