Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 16. 9. 2013, konaného v Rodném domě J.G.Mendela, začátek v 17.00 hod.
Přítomni: Ing. Nippert Vladimír, Ing. Koláčková Pavlína, Holub David, Ing. Grzegorzová Gabriela,
Lazecká Marie, Kucharz Jiří, Černický Drahomír, Kvita Alois
Omluveni: Mácha Alois
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola plnění usnesení 13. zasedání zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3. Zpráva o hospodaření obce 01 – 08/2013, rozpočtová opatření
4. Projednání postupu přípravy realizace investičních akcí 2013 – 2014.
5. Příprava předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Různé
8. Usnesení a závěr
ad 1)
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 17:10. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů. Zastupitelstvo
je usnášení schopné.
Program byl schválen
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č.1)
Návrhová komise:
Ing. Koláčková Pavlína, Holub David, Černický Drahomír
Ověřovatelé zápisu:
Lazecká Marie, Kvita Alois
Zapisovatelka:
Chovančíková Martina
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č.2)
ad 2)
Kontrola plnění usnesení 13. zasedání




K bodu 13.5.
Splněno. Byla podepsána smlouva s Českou poštou s.p. O poskytování služeb Rozšířený Partner se zahájením ke dni
1.2.2014 ve stávajících prostorách České pošty v budově Obecního úřadu .
K bodu 13.8.2.
Majetkové vypořádání s Věroslavem Markem ( změna hranic pozemků mezi obcí a uvedeným vlastníkem sousedních
pozemků ) dosud nebylo uzavřeno, předpokládá se uzavřít do konce roku 2013.
K bodu 13.9.
13.9.3.
Přesazení topolů u Vraženského potoka v řešení - na podzim.
13.9.4.
Záměr zveřejněn – přihlásil se jedinný zájemce – prodej již realizován.

Zpráva o činnosti obecního úřadu
- V tomto období byly průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku, na úseku Obecní úřad i úseku:
Opravy a údržba obecních zařízení, obecních pozemků i veřejných ploch. Byli využíváni pracovníci obce i VPP
z Úřadu práce.
- 25.6. jsem se zúčastnil VH Regionu Poodří v Bartošovicích, 27.6. Destinační management Poodří-Moravské
Kravařsko ve Fulneku, 3.7. Programový výbor MAS Region Poodří v Bartošovicích, 12.7. natáčení vstupu do Rádia
Impuls z Rodného domu J.G.Mendela, příprava Slavností obce a zajištění jejich průběhu v sobotu 20.7., 22.7. veřejná
prezentace projektu stavby „Středisko pro výrobu alternativních topných pelet s vlastním energetickým zdrojem, s
využitím biomasy suchou fermentací, 25.7. jednání na MěÚ Odry s pracovnicí SMO ve věci projektu „Pojďme
společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v České republice, 26.7. jednání s firmou Galileo o nových
webových stránkách obce, 1.8. opožděná vernisáž výstavy obrazů Evy Dudové, 2.8. podpis smlouvy o službách

Rozšířený Partner s Českou poštou s.p., 5.8. pracovní zastupitelstvo, 6.8. převzetí dokumentace VŘ od firmy Investa
Uherské Hradiště, 8.8. svatební obřad v Rodném domě J.G.M. Eva a František Valovi), 12. - 18. 8. dovolená
(starosta), 22.8. účast na šetření stavebního úřadu ve věci užívání domu č.p. 165 ve Vražném, jednání se zemědělci
o projektu „Obnova krajinných struktur a Mokřad – setí ozimů – změna vlastnických vztahů) , 24.8. Valná hromada
Spolku Mendel, 27.8. Destinační management Poodří-Moravské Kravařsko ve Fulneku, kompletace žádosti na SFŽP
- projekt Mokřad, 29.8. jednání s ředitelem Semperflexu o možnostech rozšíření nabídky pracovních příležitostí v
regionu, 2.9. jednání o možnosti účasti obce i občanů na tzv. Elektronických aukcích energií, 3.9. převzata dokončená
PD na zateplení ZŠ Vražné, 5.9. účast na obhajobě v soutěži Vesnice roku 2013 v Jeseníku nad Odrou, 6.9. prac.
předsednictvo MO v Odrách, 9.9. setkání s bývalými krajany v Rodném domě J.G.Mendela, 10.9. pracovní
zastupitelstvo, 12.9. jednání s firmou Pozgeo o GIS, 13.9. jednání s firmou Digis i GIS (stávající provozovatel GIS),
14.9. svatební obřad (Zuzana a Filip Peprní).
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č.3)
ad 3)
Zpráva o hospodaření obce 01 – 08/2013, rozpočtová opatření
Všichni zastupitelé dostali pracovní materiály k plnění rozpočtu obce za období 01 – 08/2013. Starosta vyzval
zastupitele k otázkám a připomínkám. Pan Kucharz se dotazoval na náklady školy, rozpočet překročen o 40. tis.
Odpověď starosty: kompetentní osoba k vysvětlení je paní Rudolová, která se ráno omluvila pro nemoc. Navýšení
nákladů ZŠ mohl způsobit výtah v MŠ, který byl vykraden. Už je opraven a zabezpečen. Odpověď místostarostky:
Paní Rudolová půjde do školy na kontrolu i s auditorem. Po krátké diskuzi vzalo na vědomí zprávu o hospodaření
obce.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 4)
Zastupitelstvo dále schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 – zvýšení příjmů a výdajů o 625 024,-Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č.5)
ad 4)






Bere na vědomí informaci starosty o výsledku výběrového řízení dodavatele stavby Mokřad za humny v k.ú.
Hynčice u Vražného z Operačního programu životní prostředí. Dodavatelem stavby bude firma EKO
Agrostav a.s. z Přerova. Stavební povolení bude vydáno stavebním úřadem v nejbližších dnech.
Realizace stavby do 12 / 2013.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č.6)
Bere na vědomí stav projektu „ Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné u Oder . Zadávací dokumentace pro
výběrové řízení předána ke schválení na SFŽP. Výběrové řízení 10/2013, realizace 11/2013 – 11/2014
(předpoklad).
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 ( Hlasování č. 7)
Bere na vědomí stav projektu „ Realizace opatření na zlepšení stavu dopravní infrastruktury v obci Vražné“ v
rámci Programu obnovy venkova SZIF prostřednictvím MAS Region Poodří. Projekt prochází schvalovacím
řízením na SZIF.
Realizace v případě schválení.11/2013 – 06/2014.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 8).

ad 5)
Starosta informoval o přípravě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o způsobu zabezpečení voleb v 1 volebním okrsku Vražné

podle volebního zákona. Volby se uskuteční ve dnech 25.-26.10.2013.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0(Hlasování č. 9)

ad 6)

 Starosta informuje zastupitelstvo o prodeji pozemku. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc.č. 375/5 o výměře 1177 m2, druh ostatní plocha- zbořeniště v k.ú. Vražné u Oder jedinému
zájemci, firmě STAVZEM s.r.o. Za nabídnutou cenu a náklady spojené s převodem. Členové
zastupitelstva tímto potvrzují své hlasování Per Rollam, uzavřené v této věci 16. 8. 2013.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0(Hlasování č. 10)
 Starosta informuje o žádosti, která mu byla doručena. Jednalo se o žádost mysliveckého sdružení
Moravská brána. Starosta konstatoval, že je pro, jelikož v obci mnoho dalších spolků nefunguje, a
rozhodl se podpořit činnost spolku mysliveckého a jejich žádost o příspěvek 5.000,--. Po krátkém
jednání zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 mysliveckému sdružení
Moravská brána Vražné ve výši 5.000 Kč.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0(Hlasování č.11)
ad 7)




Do předposledního bodu programu zařadil starosta informaci o zaslání odpovědi paní Tereze Trvajové, bytem
Hynčice 84, na její dopis a přiloženou „petici“ ze dne 9.7.2013. Požádal zastupitelstvo o schválení obsahu
dopisu starosty ze dne 10.8.2013.
Zastupitelstvo schvaluje obsah dopisu starosty.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 (Hlasování č. 12)
Starosta podal zastupitelstvu informaci ohledně příprav realizace stavby „Středisko pro výrobu alternativních
topných pelet s vlastním energetický zdrojem, s využitím biomasy suchou fermentací“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu příprav realizace stavby „Středisko pro výrobu
alternativních topných pelet s vlastním energetickým zdrojem, s využitím biomasy suchou fermentací“.
Dokumentace pro EIA byla na základě závěrů posouzení stavby z hlediska vlivů na životní prostředí
aktualizována o příspěvkovou rozptylovou studii. Investor Biostorm s.r.o. připravuje podklady pro žádost o
územní rozhodnutí na Stavební úřad.
Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0(Hlasování č.13)

Dále vyzval starosta zastupitele, zda mají něco dalšího k projednání, následně vyzval k diskuzi.
 Pan Černický připomínal sečení příkop, které správa silnic opomíná. Starosta vzal připomínku na vědomí.
 Dále se pan Černický dotazoval na problém ubytování v domě č.p. 165, jak dopadlo šetření stavebního úřadu.
 Starosta odpověděl, že stavební úřad shledal několik nedostatků v objektu, avšak ty neovlivňují smlouvy a
možnost poskytovat ubytování a udělovat souhlas k trvalému pobytu.
 Na toto téma byla rozpoutaná diskuze, jak s tímto problémem bojovat, starosta jen konstatoval, že v případě
rušení nočního klidu, a jiných excesů se lidé mají obracet na polici ČR. Právní systém ČR nedovoluje se proti
tomuto problému bránit, je to celorepublikový problém, který se stává dobře výdělečným byznysem. A po
volbách, které proběhnou v říjnu, můžeme jen doufat ve změnu zákonů a prováděcích vyhlášek. Starosta dále
podotkl, že se bude účastnit sněmu měst a obcí, kde bude tento problém určitě zmíněn.
Diskuse
p. Tauš – Kdo schvaluje trvalé bydliště?
 Odpověď starosty – pokud vlastník objektu dá souhlas k udělení trvalého bydliště, je obecní úřad povinen
takto učinit.
p. Lazecká se dotazovala na nabídku ohledně elektronických aukcí, které starosta dostal.
 Starosta odpověděl, že dostal pouze nabídku, jedná se o pravidelné konání aukce asi 1 měsíčně. Vysvětlil
problematiku s fungováním elektronických aukcí a podotkl, že lze tímto ušetřit až 30% nákladů. Možnost
využít tyto aukce tu je, dle zájmu.
 Paní Grzegorzová podotkla, že tyto elektronické aukce zprostředkovává Město Odry, na základě smluv
s občany.
 paní Lazecká doplnila, že školy, kterými je zřizovatel Moravskoslezský kraj, pomocí elektronických aukcí
ušetřily spoustu peněz.

p. Hanáková se dotazuje na Mokřad za humny, co to bude obnášet.
 slovo si vzal starosta a vysvětlil, že to bude jakási díra do země, na místě, kde je mokřad plánovaný se vždy
zdržovalo více vody. V mokřadu by nebylo nic pěstováno. V případě, že by přišla velká voda, rozlila by se do
mokřadu. Mokřad by měl prospět krajině. Realizace mokřadu je jednoduchá, počítá se i s vysázením rákosu.
 P. Zaoral se dotazoval, zda se bude půda zvedat, aby mohl vzniknout mokřad, starosta odpověděl, že se bude
hloubit.
p. Chudý P. se dotazoval na čištění potoka, které probíhalo v obci.
 starosta odpověděl, že čištění potoka bude realizováno za mostek vedle p. Fuska.
 projekt na čištění potoka dělalo Povodí Odry. Plán čištění potoka měl být až do konce, ale to nepovolilo
CHKO Odry.
p. Hanáková:“ Proč obec neodkoupí objekt od Kokořů, a nezprovozní obchod a hospodu a nezaměstná 4 lidi?“
 bylo ji odpovězeno, že obec není určená k tomu provozovat služby typu obchod. Bylo by to drahé, a obec by
na tom prodělávala.
 Tento objekt by mohl nalézt jiné využití, zejména v podnikatelské činnosti.
p. Trvajová se dotazovala, zda obec má nějakou půjčku?
 starosta odpověděl, že obec nevyužívá žádné půjčky, pouze kontokorent.
p. Hanáková se dále ptala, zda starosta neuvažuje výhledově o stavbě domu pro seniory, domova důchodců, nebo
domu s pečovatelskou službou?
 starosta informoval o možnosti vybudovat atriový dům pro seniory, ovšem bez pečovatelských služeb. Byly
by to jednopodlažní byty k pronájmu. Připustil možnost o tom do budoucna uvažovat. Doplnil, že lze na to
získat dotace, a že podobný dům mají již vystavený v Životicích u NJ.
 paní Grzegorzová se dotazovala, zda starosta neví, kolik je tam nájem, zda je to pro důchodce přístupné.
Starosta přesnou cenu nevěděl, ale konstatoval, že určitě pod 10.000,-- měsíčně. Doplnil, že tyto stavby se
staví jako stavby nízkoenergetické.
p. Zaoral upozornil na bezdomovce, kteří se zdržují v neobydleném domě v Hynčicích.
 bylo mu odpovězeno, že dům je v exekuci, ve vlastnictví banky. Je to tedy věc vlastníka objektu.
paní Trvajovou zajímal počet pracovníků, kteří se starají o vzhled obce a zeleně v obci a kolik činí náklady na tyto
pracovníky a zda by mohli vyséct koryto za jejím domem.
 starosta odpověděl, že takových pracovníků má obec 8. Na všechny je využíván příspěvek úřadu práce.
Náklady s tím spojené má obec za ochranné pomůcky. Vzal na vědomí její připomínky a žádost o vysečení.
Starosta ukončil jednání v 18.40 hod, poděkoval přítomným za účast a pozval je na další zasedání.

Ing. Vladimír Nippert
Starosta
Obce Vražné

Zapsala:Chovančíková

ověřovatelé zápisu :

Lazecká Marie
Kvita Alois

podepsáno 25.9. a 26.9.2013, zveřejněno 26.9.2013

