Zápis z 11.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 10.12.2012,začátek v 17.00 hod. v Rodném domě J.G.Mendela
Přítomni:

Ing.G.Grzegorzová, ,A.Kvita,D.Holub,D.Černický,M.Lazecká,J.Kucharz
Ing.V.Nippert, A.Mácha, Ing. P. 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 01-11/2012
4. Projednání s schválení rozpočtu obce na rok 2013
5. Informace o průběhu a zpracování Místní rozvojové strategie (MRS)
Místní akční skupiny (MAS) Region Poodří pro plánované období 2014-2020
6. Informace o podaných ţádostech o dotace na rok 2013-2014 i o realizaci projektů s dotacemi v roce 2012
7 Různé
8 Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, ţe je přítomno 9 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné. K programu zasedání nebyla podána ţádná připomínka
Hlasování č. 1 Pro 9
návrhová komise : Lazecká,Koláčková, Grzegorzová
hlasování č. 2
Pro 9
ověřovatelé zápisu: Kvita, Černický
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 10. Zasedání
-10.3.3. – byla provedena organizační opatření , aby , pokud je to moţné , bylo plněno
-10.4.2. – Starosta se zúčastnil všech 3 plánovaných veřejných projednání pro zpracování MRS MAS Poodří
Pracovní verze výstupů z veřejných projednávání jsou dnes na programu zasedání a připomínkovat lze na
www.mas.regionpoodri.cz
-10.6.4. – úprava nájemní smlouvy (dodatek) neprovedeno.Nájemci poţadují niţší nájemné
-10.7.3. – jednání se Správou silnic zahájeno a bude pokračovat v následujících měsících.
Ostatní body splněny
Zpráva o činnosti obecního úřadu
- průběţně zajišťovány úkoly v běţném pracovním pořádku – opravy a údrţba obecních zařízení, pozemků a
veřejných ploch.
- byly vyuţívány pracovníci VPP a Veřejné sluţby
- v listopadu bylo na základě rozhodnutí Ústavního soudu ukončeno zaměstnávání na Veřejnou sluţbu a náhradou
byli přijati 2 pracovníci na VPP a 1 na základě dohody o poskytnutí mzdového příspěvku v projektu „ Vzdělávání ke
zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří
- 3.12. pracovní jednání zastupitelstva
-byly podány 2 ţádosti na dotaci na krajinná opatření
- kulturní akce – Setkání pamětníků, Vítání občánků,Mikulášská nadílka
- starosta se zúčastnil pracovního jednání Mikroregionu Odersko a valné hromady
Hlasování č.3 Pro 9
ad3) Zpráva o hospodaření
Všichni zastupitelé dostali pracovní materiály k plnění rozpočtu obce za období 01 – 11. Nebyly vzneseny ţádné
dotazy .
Hlasování č. 4 Pro 9
ad4) Zastupitelé obdrţeli i návrh rozpočtu na rok 2013 a tento návrh byl zároveň i vyvěšen na úřední desce. Nebyly
podány ţádné jiné návrhy a zastupitelé nepodali ţádné připomínky. Na jednání nebyl podán ţádný dotaz týkající se
předloţeného návrhu. Návrh byl pouze v příjmové i výdajové části povýšen o částku 151.900,- v poloţce 4112 –
dotace ze SR. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 8541100,- v příjmové i výdajové části.
Hlasování č. 5 Pro 9

ad 5) Starosta podal informaci o způsobu zpracování projektu Místní rozvojová strategie (MRS) Místní akční
skupiny Region Poodří na plánovací období 2014-2020
hlasování č. 6 pro 9
ad6) Starosta informoval o realizaci společných projektů s mikroregiony z dotací 2012 a seznámil s moţnostmi
získání dotací v roce 2013 z POV MMR ČR. Zastupitelé pověřili starostu sledováním vypsaných dotací a podáním
ţádostí o dotace v kulturní, sportovní a ostatních oblastech činnosti.
Hlasování č. 7 Pro 9
ad 7) Starosta předloţil ke schválení Strategický plán rozvoje obce Vraţné 2013 – 2020,tento plán je nutné mít
vypracovaný při podávání ţádostí o dotaci. Strategie se můţe doplňovat průběţně dle potřeby.
Hlasování č. 8 pro 9
Zastupitelstvu byla předloţena Obecně závazná vyhláška č.10/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování , sběru, přepravy, třídění,vyuţíváné a odstraňování komunálního odpadu. Výše poplatku se touto
úpravou nemění. Je zde doplněn pouze čl.2 a čl.8.
Hlasování č. 9 pro 9
Starosta předloţil Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
Hlasování č. 10 pro 9
Nájemci pohostinství poţádali o sníţení nájmu na 1000,- Kč v zimních měsících a na 4000,- Kč v letních měsících
Ţádost vyvolala bouřlivé reakce z řad zastupitelů. Starosta podal návrh na vytvoření pracovní skupiny, která
s nájemci tuto situaci bude řešit. Zastupitelé se rozhodli, ţe v pracovní skupině budou všichni .
Hlasování č. 11 Pro 9
Rodiče dětí navštěvující MŠ podali ţádost o poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč na zakoupení molitanové stavebnice.
11 .000,- Kč věnují rodiče.
Hlasování č. 12 Pro 9
Grzegorzová- Kdyţ si chce skupina rodičů stěţovat na vedení ZŠ a na učitelský sbor, má podat stíţnost na obec?
Dojde k odvolání ředitele školy a výměně pedagogů?
Odpověď: Stíţnost je nutné podat na Obecní úřad. Situace by se řešila zde.
Kucharz- Při výkopu vodoměrné šachtice část zasahuje do soukromého pozemku. Bylo by třeba vykoupit tento
pozemek, aby zde mohlo vzniknout i místo na parkování aut.
Odpověď. Není nutné pozemek vykupovat. Bude řešeno věcným břemenem.
Křenek – uličky jsou v zimním období velice kluzké, je moţné provádět posyp
Odpověď. Ano, bude napraveno

ad 8) Starosta ukončil zasedání v 20.10 hod. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další jednání
a popřál do Nového roku

zapsala: Rudolová Marie

Ověřovatelé zápisu : Kvita Alois
Černický Drahomír

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vraţné
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