Zápis ze 8.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 7.5.2012,začátek v 17.30 hod. v Sál Pohostinství U hřiště
Přítomni: Ing.P.Koláčková, Ing.G.Grzegorzová, ,A.Kvita, J.Šuba,D.Černický,M.Lazecká,J.Kucharz
Ing.V.Nippert
Omluven: A.Mácha
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce období O1-4/2012
4. delegace zástupce obce na VH ASOMPO a.s.
5. Informace o stavu podaných žádostech o dotace v roce 2012
6 Majetkoprávní záležitosti
7 Různé
8 Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 8.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů
Jeden člen omluven z pracovních důvodů. Zastupitelstvo je usnášení schopné
návrhová komise : Koláčková, Lazecká, Černický
ověřovatelé zápisu: Kvita, Šuba
zapisovatel. Rudolová
hlasování č. 1 Pro 8
Program zasedání byl schválen
Hlasování č. 2 Pro 8
ad2)Plnění usnesení:
- Smlouva o pronájmu Pohostinství U hřště uzavřena, Pronájem od 15.3.2012 na 2 roky.
- Smlouva o prodeji připravena k podpisu
- Obec podala přihlášku do soutěže Vesnice roku 2012 a ta byla přijata
hlasování č. 3
Pro 8
Zpráva o činnosti:
- zajišťován běžný chod obce
- s ÚP podepsaná smlouva výkonu VPP – zatím 1 místo. Nástup nezaměstnaných na výkon Veřejné služby od
2.4.2012 jsou posíláni ÚP
- s náměstkem hejtmana projednána záštita MSK nad Vzpomínkovým setkáním k 190.výročí J.G.Mendela – na tuto
akci pozván i prezident ČR
-jednání MAS Regionu Poodří včetně VH, prac.porada MO
-pracovní jednání zastupitelstva –na základě předběžné informace o úspěšnosti žádosti o dotaci z programu POV
byly osloveny firmy zabývající se dodávkou dětských hřišť.
-pracovnice OU M.Chovančíková složila zkoušky ZOZ
-byly uskutečněny všechny plánované kulturní akce
- v RD J.G.Mendela je otevřena výstava obrazů „ kantoři v.v.
-svoz nebezpečného odpadu proběhl v sobotu 5.5.
-probíhají práce na zpracování projektové dokumentace „ Mokřad za humny „ v Hynčicích, Revitalizace
melioračních příkopů v Hynčicích, Rozšíření vodovodního řadu v Hynčicích a Emauzích.
-byla dokončena akce Zpevnění povrchu plochy pro veřejné akce obecního charakteru v Hynčicích z programu
MAS a dotace SZIF
- byla upravena plocha bývalého fotbalového hřiště ve Vražném a dokončeny práce na veřejné zeleni
-jsou připravovány akce v rámci oslav 190. Výročí narození J.G.Mendela
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Hlasování č.4
pro 8

ad 3) Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za období 01- 04/2012.
Bez dotazů vzalo na vědomí
Hlasování č. 5 Pro 8
ad 4) Zastupitelé delegovali na valnou hromadu ASOMPA a.s. p. Ing. Vladimíra Nipperta a zároveň ho zmocnila
udělit plnou moc p. Ing. Koláčkové , aby ho mohla na této VH zastupovat v případě jeho nepřítomnosti
hlasování č.6 Pro 8
ad 5) Informace o stavu podaných žádostech o dotace
POV MMR ČR – Dětské hřiště dotace ve výši 390 tis Kč. Dětské hřiště by mělo být postaveno do 30.6.2012
Zároveň s přijetím dotace vyplynula potřeba svolat pracovní jednání zastupitelstva na 14.5.2012 s pozváním učitelek
MŠ a ředitelky ZŠ
Dotace společné s Mikroregionem Odersko
POV MSK Mendelovo Odersko- dotace pro 10 obcí na kulturní akce
Hlasování č. 7,8,9
Pro 8
ad 6) Domov důchodců v Odrách podal žádost o finanční příspěvek. Starosta podal návrh na odložení žádosti na
další jednání.
Hlasování č. 10 Pro 8
ad7) Starosta informoval zastupitele o stavu příprav akcí připravovaných v rámci oslav 190. Výročí narození
J.G.Mendela.Požádal zastupitele o spolupráci a aktivní zapojení do těchto akcí. Od MSK je slíbený příspěvek ve
výši 25 tis. Kč. – bude použito na občerstvení. Na vzpomínkové setkání bylo pozváno mnoho představitelů českého
státu , veřejné správy a vědecké obce
hlasování č. 11 Pro 8
Starosta dále informoval o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku . vyzval zastupitelstvo i občany k zapojení a to
formou úklidu okolí svých domů a zahrad.
Zastupitelstvo uložilo starostovi a místostarostce připravit všechny potřebné dokumenty pro hodnotitelskou komisi
Hlasování č. 12,13,14 Pro 8
Kucharz: v červnu by se měla konat schůze osadního výboru a na jednání by měl být i starosta. Zároveň se ptal na
rozšíření vodovodu v Emauzích a nutnosti zřídit věcné břemeno.
Odpověď. Osadní výbor musí stanovit zastupitelstvo. Jednání se zúčastním. Rozšíření vodovodního řadu řeší
projektant, bude-li veden řad po soukromém pozemku bude zřízeno věcné břemeno.
Kučera: Byla provedena kolaudace retenční nádrže? Provádějí se zde návozy a kdyby přišla velká voda budou domy
v okolí zaplaveny.(názor)
Odpověď: Stavební povolení bylo prodlouženo. Dozor nad stavbou má pověřený úřad Odry. Obec může pouze
podat dotaz u příslušného úřadu.
Rudol: Jaký je právní vztah Obce a Nadačního fondu?
Odpověď. Obec i Nadační fond jsou samostatné instituce.
Grzegorzová: Při jednání s nadačním fondem o převodu majetku je nutné jednat s celou správní radou ?
Odpověď: O majetku nadace musí rozhodnout všichni členové správní rady.
Starosta poděkoval přítomným a u končil schůzi v 20.35 hod.
zapsala: Rudolová Marie
dne 9.5.2012

Ověřovatelé zápisu : Kvita Alois
Šuba Jiří

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné

dne
dne

