Zápis z 13.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 17.6.2013,začátek v 17.00 hod. v Rodném domě J.G.Mendela
Přítomni: D.Holub,D.Černický,G..Grzegorzová.J.Kucharz , Ing.V.Nippert, A.Mácha, Ing. P. Koláčková
Omluveni: Lazecká, Kvita
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce 01-5/2013 a schválení rozpočtového opatření
4. Informace o projektech , žádostech o dotace, podaných v roce 2013 – obec a mikroregiony
5 Projednání a schválení postupu ve věci zabezpečení provozu Pošty Vražné od roku 2014
6. Schválení rozšíření kapacity MŠ Vražné
7. Projednání a schválení Výsledku hospodaření obce za rok 2012
8. Majetkoprávní záležitosti
9. Různé
10. Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné. K programu zasedání měl připomínku p. Mácha, požádal o zařazení k
bodu č. 2 - zpráva kontrolního výboru . Program byl schválen
Hlasování č. 1 Pro 7
návrhová komise : Koláčková, Mácha, Kucharz
hlasování č. 2
Pro 7
ověřovatelé zápisu: Černický, Holub
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 12. zasedání
-12.6.1. – bylo splněno. Nadále bude sledováno.Společný projekt s obcemi Jeseník n.O. a Kunín neprošel
-12.8.3.- Oprava horní cesty v Hynčicích byla provedena tryskovou metodou
-10.7.3. – jednání se Správou silnic o čištění příkopů stále probíhá
Ostatní body splněny
Zpráva o činnosti obecního úřadu
- průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku – opravy a údržba obecních zařízení, pozemků a
veřejných ploch.
- na ÚP byla podána žádost o vytvoření dalších pracovních míst od 1.5.2013
- jednání z HZS ve věci instalace nového poplachového zařízení
- pohostinství U hřiště – nový nájemce
- starosta se zúčastnil jednání a valných hromad Regionu Poodří , Mikroregionu Odersko a různých seminářů a
školení dle předložené zprávy o činnosti obecního úřadu
- z kulturního dění – Pálení čarodějnic, Zájezd na Floru, Muzejní noc, Den Dětí, a účast na Hrách bez venkovských
hranic
Pan Mácha přednesl zprávu kontrolního výboru , ve které bylo několik připomínek
Na web.stránkách obce není zápis z 12.z zasedání a chybí rozpočet obce 2013. Zápis ze zasedání není vyvěšen
z důvodu neověření . Rozpočet bude vyvěšen a na žádost p. Kucharze bude znovu vyvěšen rozpočet za rok 2010
2011 a 2012.Tyto rozpočty byly automaticky uloženy v archívu pro neaktualnost
Hlasování č.3 Pro 7
ad3) Zpráva o hospodaření
Všichni zastupitelé dostali pracovní materiály k plnění rozpočtu obce za období 01 – 5/2013 Nebyly vzneseny
žádné dotazy ani připomínky. Zároveň obdrželi zastupitelé návrh rozpočtového opatření č. 1. Po krátké diskuzi
Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření a schválilo rozpočtové opatření
Hlasování č. 4 a 5 Pro 7

ad4) Starosta informoval zastupitele o akceptovaných žádostech o podporu v rámci Operačního programu životního
prostředí . Dotace , které byly schváleny jsou :“ Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné u Oder, Mokřad Za
Humny v. k.ú. Hynčice u Vražného , Revitalizace Multifunkční budovy Vražné čp. 50. Starosta upřesnil místa a výši
dotace. Dotace by měla být stoprocentní. Žádosti , které nebyly akceptovány se pokusí obecní úřad podat znovu
Hlasování č.6 a 7 Pro 7
ad 5) Pošta ve Vražném byla zařazena do programu zrušení malýyh pošt. Obci Vražné byl podán návrh na řešení
této situace. Zastupitelé obdrželi prezentaci ČP, ve které byly prezentovány možnosti řešení.
Starosta podal návrh na přijetí Pošta Partner s tím, že pracovník na poště bude zároveň vybírat místní poplatky a
obsluhovat Czech Point. Na provoz pošty bude přispívat ČP. částkou 7.350,- Kč + odměny. Pracovník by měl
mzdu složenou ze dvou složek – z příspěvku ČP ( ve výši 5 hod.) a obecního úřadu ( ve výši 3 hod.)
Zastupitelé požadují vypracování předpokládaných nákladů na provoz a mzdy. Předložit na příštím zasedání.
Dále byl vznesen dotaz zda lze požádat na podporu u Úřadu práce. Lze požádat o dotaci na zřízení jednoho
pracovního místa.
Návrh starosty byl schválen a starosta byl pověřen podpisem smlouvy
Hlasování č.8 a 9 a 10 pro 7
ad6) Starosta informoval o nutnosti rozšíření kapacity MŠ
Rozšíření kapacity je překlenovací na období jednoho roku. Příští rok by mělo MŠ opustit asi 11 prvňáčků.
S rozšířením kapacity vyvstává požadavek na dokoupení DHIM ( postýlky, stolky, židličky apod.)
Grzegorzová: S větším počtem dětí souvisí i opatření, aby nám rodiče nedávali děti do jiných škol
Odpověď. Rodiče mají možnost ze zákona vybrat si školu pro své děti dle své úvahy. Obec již na tyto děti
nedoplácí.Při rozhodování rodičů hraje roli několik faktorů: vybavení školy , prostředí a úroveň výuky.
O úpravu prostředí a vybavení se může postarat Obec. Úroveň výuky je v kompentenci Krajského úřadu. Obec může
vyvolat pouze jednání o prošetření kvality a podle výsledku se rozhodnout.
Hlasování č. 11 a 12 Pro 7
ad 7) Byla předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Nebylo uloženo žádné opatření
Hlasování č. 13 pro 7
ad8) Starosta informoval o ukončení komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vražné u Oder a provedení zápisu
do katastru. Současně upozornil vlastníky dotčených pozemků na nutnost provést úpravu přiznání daně
z nemovitosti a obnovu smluv o pronájmu pozemků.
Hlasování č. 14 pro 7
- Dále starosta informoval o dokončovacích pracích majetkového vypořádání s p. Markem v lokalitě Sportovní
areál.Zastupitelé požadují dohodu předložit před podpisem.
Hlasování č. 15 pro 7
ad9) Starosta předložil Výsledek hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2012, který byl řádně vyvěšen
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Hlasování č. 16 pro 7
Starosta požádal přítomné zastupitele o pomoc při pořádání Slavností obce. Zastupitelé chtějí svolat 14 dnů před
konáním Slavností poradu .
Hlasování č. 17 pro 7
Zdráhala. Pan Urban si na obecním pozemku u potoka vysadil rychle rostoucí topoly. Protože je má vysazené
těsně k plotu, požaduje jejich odstranění. Starosta slíbil tuto situaci vyřešit a zastupitelstvo mu to uložilo
Hlasování č. 18 pro 7
Bršťák: Podal žádost o odkup pozemku naproti PŽV ke stavbě haly. Starosta mu nabídnul pozemek jiný, protože
tento není určen k výstavbě.Na pozemek se zveřejní záměr o prodeji a p. Bršťák se k prodeji připojí.
Hlasování č. 19 pro 7
Kucharz: Kdy se provedou protlaky k vodovodní přípojce v Emauzích. Je nutné jednat s majitelem pozemku p.

Hanáčkem o zapsání věcného břemene.
Odpověď: Je již vydané územní rozhodnutí, ale není stavební povolení a musí se sehnat finance. S majitelem se
spojím a věc dořeším.
Mácha: je třeba opravit zábradlí kolem potoka. Ve školce by bylo třeba opravit závady v době kdy bude školka
zavřená
Odpověď: Majitelem zábradlí kolem potoka jsou Silnice. Obec upozorní na nutnost opravy.
Starosta požádal p. Máchu o sepsání závad ve školce a na základě soupisu se provede oprava. Podle velikosti závad
se bude řešit způsob. Školka je ještě v záruce
Pilíšková: Nemohl by se vyčistit i potok v Hynčicích. Nebylo již mnoho let čištěno.
Odpověď: Majitelem potoka je Povodí Odry. Na nutnost vyčištění budou upozorněni.

Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další jednání

zapsala: Rudolová Marie

Ověřovatelé zápisu : Holub David
Černický Drahomír

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné
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