Zápis z 6.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 21.9.2015,začátek v 17.00 hod. v Pohostinství U hřiště, Vražné
Přítomni: Ing. V.Lazecký. Ing.V.Nippert,M.Beneš,D.Černický, D.Holub
A.Kvita, Ing.Koláčková L.Bršťák
Omluven: S.Lukášová
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení 5.zasedání zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce 01-08/2015
4. Rozpočtové opatření č.2/2015
5. Informace o přípravě a realizaci projektů rozvoje obce
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 8 členů
1 člen omluveni z důvodu nemoci
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program byl schválen
Hlasování č. 1 Pro 8
návrhová komise : Koláčková - předseda, Lazecký, Beneš
hlasování č. 2
Pro 8
ověřovatelé zápisu:Bršťák, Kvita
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 5. zasedání a zpráva o činnosti
Bod 5.6.1. Kupní smlouva s Marií Lazeckou uzavřena a vnesena do katastru nemovitostí.
Bod 5.6.2. Kupní smlouva s NETGAS Praha uzavřena, zatím nevnesena do katastru
nemovitostí.
Bod 5.6.4. Pachtovní smlouva s ČRS Vítkov uzavřena.
Bod 5.7.2. Splněno. Zastupitelé se podíleli na organizaci a pořadatelství Slavností obce 2015.
Bod 5.7.3. Slavnostní otevření Základní školy zajištěno a realizováno.
Zpráva o činnosti obecního úřadu v období
29.6.2015 – 21.9.2015
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).
Byla dokončena akce „Zateplení základní školy Vražné“ . Slavnostní uvedení budovy základní školy po
provedené rekonstrukci do provozu se uskutečnilo 1. září 2015 v den zahájení nového školního roku 2015/2016.
Při této příležitosti byla budovy školy pojme -nována po slavném rodáku obce – zakladateli genetiky Johannu
Gregoru Mendelovi. Slavnostní ráz akce podtrhovala účast pracovníků České televize, kteří natáčeli film o
malotřídce do programu Náš venkov. Film bude uveden v premiéře v sobotu 10. října 2015 v 09:00 hodin na ČT
Ve spolupráci s firmou Energy Benefit Centre Brno pokračovaly přípravy na realizaci akce Zateplení
budovy Obecní úřad Vražné vč. výměny zdroje vytápění. V současné době je v běhu výběrové řízení na
dodavatele stavby. Rozhoduje se mezi dvěma přihlášenými dodavateli: akce by měla být realizována ještě letos.
V přípravě na realizaci je rovněž stavba Rozšíření vodovodu Hynčice a Emauzy – firma Seller organizuje průběh
výběrového řízení na dodavatele.
Stále se nedaří přeložit zastávku BUS Vražné - U hřiště, pro nepochopitelně negativní stanovisko
Policie ČR
Pokračovala jednání se Státním pozemkovým fondem i zemědělsky hospodařícími subjekty v oblasti možnosti
financování a realizace vytipovaných akcí v tzv. Plánu společných zařízení schválených v KPÚ v obou k.ú. na
území obce.
Na minulém zasedání jsem hovořil o akcích jiných organizací, staveb, které se dotýkají běžného života obce.
Díky velmi příznivému počasí i dobré organizace prací byly ve stanoveném termínu dokončeny opravy mostů,
realizované na silnicích III.třídy správcem SÚS MSK. Most na silnici III/04735 u rybníků i mostu na silnici

III/4418 Hynčice – Veselí. Občanské sdružení ZASEDOMA pokračovalo v realizaci krajinných úprav v prostoru
pod dálniční odpočívkou na Ostravu.
Ve společenské oblasti byly nejdůležitější akcí léta Slavnosti obce Vražné 2015, které se uskutečnily v hlavním
programovém dnu v sobotu 18. července. Příprava, průběh i likvidace akce proběhly podle plánu, samotná akce
měla dobrý ohlas. Velkým překvapením a milým suvenýrem obce se staly Oplatky z Moravského Kravařska,
pořízené k prodeji ve spolupráci s obcemi Jeseník nad Odrou a Suchdol nad Odrou. Děkuji všem, kteří se svým
dílem na zdárném průběhu slavností podíleli. Letošní připomenutí výročí narození Johanna Gregora Mendela
bylo v roce 150. výročí zveřejnění základní Mendelovy práce na poli genetiky připomenuto také v Brně velkou
audiovizuální show v zahradě Augustiniánského opatství na Starém Brně. Na pozvání Mendelova muzea jsem se
této do celého světa přenášené podívané zúčastnil. V této souvislosti musím zmínit skutečnost, že Mendelovo
muzeum v Brně připravuje novou muzejní expozici ve které bude rodiště J.G.Mendela prezentováno ve větším
rozsahu, než je tomu v expozici současné. A na závěr : po mnoha letech se podařilo dostat do katalogu značení
kulturních a turistických cílů na silnicích a dálnicích ČR – aktualizace 2015 na dálnici D1 před Exit 321 Odry
možnost osazení hnědé značky IS 23 Muzeum J.G.Mendela Vražné. Při realizaci tohoto značení, odsouhlaseného
rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR, budeme spolupracovat s Destinačním managementem TO PoodříMoravské Kravařsko, Mendelovým muzeem Brno, potažmo s Moravskoslezským krajem.
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 také na
dokončení 2. etapy projektu SMO v ORP Odry : Efektivní meziobecní spolupráce, ukončeno III. shromážděním
zástupců obcí ORP Odry a MO 9.9.2015.
31.7.2015 jsem se také zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže VESNICE roku 2015 MSK ve vítězné obci
z mikroregionu Odersko – v Kuníně. V rámci propagace regionu byla osazena malovaná mapa Novojičínska u
zpevněné plochy na návsi v Hynčicích. Pro turisty a další zájemce jsou na Poště i u Mendela k zakoupení
skládačky Malované mapy a Mapa Moravská brána a Oderské vrchy. Webové stránky obce byly upraveny také
ve verzi pro mobilní telefony. Nové letecké fotky intravilánu obce byly pořízeny počátkem srpna 2015. Pro
zajímavost: na prohlížeči google jsou poslední satelitní snímky obce ze soboty 6. června tohoto roku, což je
zřejmé z fotografie Sportovního areálu – odpoledne probíhají Hry bez venkovských hranic
Hlasování č. 3 Pro 8
ad3) Zpráva o hospodaření za období 01-08/2015
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 8
ad4) Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zastupitelúm byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2. s písemnou důvodovou zprávou. Náv rh obdrželi
zastupitelé spolu s pozvánkou. Při projednávání nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky
Hlasování č. 5 Pro 8
ad5)Informace o přípravě a realizaci projektů rozvoje obce
Starosta podal informaci o přípravě akce zateplení budovy Obecního úřadu, o akci Rozšíření vodovodu Vražné.
Hynčice-Emauzy, o jednání se Státním pozemkovým fondem ČR o přípravě projektu Protipovodňová opatření
obce Vražné a situaci kolem Peletkárny Hynčice. Nastínil možnosti získání dotací na rok 2014 – 2020.
Jednotlivé akce – zateplení OÚ , rožíření vodovoru Emauzy jsou akce , které byly zahrnuty do strategického
plánu na rok 2006 – 2013. Jejich realizace byla posunuta do roku 2015. Stavební povolení na vodovod Emauzy
bude prodlouženo. V projektu Protipovodňová opatření se jedná zejména o bezdrátový rozhlas, který umožní
informovat i obyvatele Emauz
Starosta dále informoval, že se pokusí získat dotaci na přístavbu sálu a tělocvičny k budově pohostinství
Bršťák: Dříve než stavět tělocvičnu bychom se měli postarat o naše seniory. Mnoho jich zůstává v domě samo a
možnost ubytování v domově pro seniory by uvítali. Nechtějí , ale odcházet z obce.
Starosta: Řešením je spojit více obcí v této akci. Jedna z možností je přebudovat v Jeseníku nad Odrou tzv. Bílý
dům na bydlení pro seniory

Bršťák: nyní dochází k prodeji domů ve Vražném i v exekuci. Nemohla by obec koupit dům a přestavět na
několik bytů pro senioryStarosta: Důležité je zajistit dotací, neboť obec nemá finanční prostředky na tak
rozsáhlou akci
Zastupitelé uložili starostovi aby zjistil možnosti získání dotací a na dalším zasedání se zastupiteli projednal
Hlasování č. 6 a 7 Pro 8
ad6 ) Majetkoprávní záležitosti
Státní podnik Lesy ČR podali žádost o odkup pozemků pod vodním dílem vodní nádrže ve Vražném – rybník
Emauzy – po krátké diskuzi zastupitelé rozhodli pozemky neprodávat
Bršťák – Starosta by měl jednat s Lesy ČR, aby mu sdělili důvod, proč chtějí rybník odkoupit a zda by nemohla
rybník koupit obec.
Starosta: Lesy budou asi jednat dále a sami vyvolají jednání. Je mnoho důvodů a jedním z nich je možnost
získání dotace na odbahnění. Dotace získá majitel pozemků
Hlasování č.8 Pro 7 Proti 1
Myslivecký spolek Moravská brána Vražné požádal o příspěvek ve výši 7.000,- Kč Zastupitelé souhlasili
Hlasování č. 9 Pro 8
ad7 )Různé
Starosta seznámil zastupitele i přítomné s průběhem otevření školy a její přejmenování na Základní školu
J.G.Mendela . Zastupitelé nové jméno školy odsouhlasiliSlavnostní zahájení nově opravené Základní školy
natáčela i televize a přenos bude na čt 2 10.10.2015
Hlasování č. 10
Pro 8
Občané místní části Emauzy podali na obecní úřad výzvu : nesouhlas s prodejem obecních pozemků pod
Rybníkem pod Emauzy , starosta podal zastupitelům na vědomí. Diskuze byla nepředmětná, neboť zastupiteleé
bez ohledu na tuto výzvu rozhodli o neprodeji.
Hlasování č. 11
Pro 8
Sehnalík: Přes obec v ranních a odpoledních hodinách jezdí hlavně kamiony nepřiměřenou rychlostí
Zastupitelé: uložili starostovi požádat Polici ČR o častější kontroly v obci v uvedeném čase
Hlasování č. 12 Pro 8
Scholasterová: Již v květnu jsem podala žádost o odkup pozemků břed bytovkou. Dosud nemám žádnou
odpověď
Starosta: O této žádosti jsme jednali na pracovní schůzce zastupitelstva. Nutné je rozdělit pozemky tak, aby
všichni obyvatelé měli přístup k pozemkům. Nemůže být jeden obyvatel zvýhodněn vůči druhému .
Zastupitelé po krátké debatě pověřili starostu aby prověřil návrh prodeje pozemku parcely č. 561/1
Hlasování č. 13 Pro 8
Diskuze občanů:
Mácha- proč není ještě v provozu nová čekárna a proč byla stará odstraněna
Odpověď- Policie ČR nechce povolit novou zastávku. Stará čekárna byla odstraněna z důvodů nevhodného
umístění celé zastávky
Lazecký- co můžeme udělat se školou, abychom zvýšili úroveň a děti neodcházeli do školy do Oder
Odpověď: Ředitelku školy jmenuje starosta obce, učitele si vybírá ředitelka sama. Již několikrát byli rodiče
vyzváni, aby podali stížnost písemně. Nikdo nic nepodal.
Mácha – Rodiče dávají děti do oder hlavně z důvodů neochoty učitelek . Ve škole sice funguje družina ale rodič ,
který má práci od 6 hod. ráno do 15.00 odpoledne a přijíží později nemá možnost svíé dítě ve škole nechat. Ráno
je až od 7 hodin a družina končí v15. hodin a učitelka není ochotna počkat.
Černický- Nemohla by se provádět kontrola zda jsou učitelky přítomny, Prý děti vyučuje a hlídá školnice
Odpověď. V květnu byla ve škole provedena kontrola a vše bylo v pořádku. Kontrolu přítomnosti učitelky ve
škole můžu provést, ale ředitelka je ze zákona nyní více manažerka než učitelka a její nepřítomnost vychází
z povinností.
Křenek- nemohlo by se udělat něco z potokem. Je zarostlý a neudržovaný. Jedná se o betonové koryto .
Odpověď- Povodí Odry seče pod most na Jeseník a dále již nejde. Obrátím se z dotazem na Povodí Odry
požádám o sjednání nápravy
Kucharz: Plot na hřbitově má sloupky zasypané hlínou, měla by se odstranit.
Odpověď Bude prověřeno

Janča: Koupil jsem si stroma od Obce a p. Harabiš mi vše otrhal. Tvrdí že pozemek na kterém rostou má
v pronájmu
Odpověď: bude prověřena pachtovní smlouva s p. Harabišem
Michálek: na minulém zasedání jste uváděl novou facebookovou adresu obce. Příspěvky jsou cenzurovány?
Odpověď: není mi známo, že by se nějaký příspěvek vymazával.
Sehnalík- mostek mezi mým domem a Tučkovými není opraven, při velké vodě budeme opět zaplaveni.
Odpověď: Silnice mají v plánu. Není v silách obce změnít jejich plán oprav
Sehnalík- veřejné osvětlení v Hynčicích svítí o hodinu později než ve Vražném
Odpověď: Světlo je řízeno čidlem. Musí se seřídit. Bude upraveno

Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným , zastupitelům poděkoval za spolupráci

zapsala: Rudolová Marie

Ověřovatelé zápisu : Bršťák Lukáš
Kvita Aloisl

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné
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