Zápis ze 7.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 12.3.2012,začátek v 18.00 hod. v Posluchárně Rodného domu J.G.Mendela
Přítomni: Ing.P.Koláčková, Ing.G.Grzegorzová, A.Mácha,A.Kvita, J.Šuba,D.Černický,M.Lazecká,J.Kucharz
Ing.V.Nippert
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce v roce 2011 a v období O1-2/2012
4. Projednání a schváleni rozpočtového opatření č.1/2012
5. Informace o podaných ţádostech o dotace v roce 2012
6 Majetkoprávní záleţitosti , projednání a schválení pronájmu Pohostinství U hřiště
7 Různé
8 Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 18.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, ţe je přítomno 9 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné
návrhová komise : Koláčková, Šuba, Mácha
ověřovatelé zápisu: Grzegorzová, Lazecká
zapisovatel. Rudolová
hlasování č. 1 Pro 9
Program zasedání byl schválen
Hlasování č. 2 Pro 9
ad2)Plnění usnesení:
ţádosti o dotace byly podány v bodě 5) budou podány podrobné informace
Kupní smlouvy budou uzavřeny do konce března 2012, kupní smlouvou byl vyřešen vstup na pozemky vlastníků
domů č.p. 189 a 241 ve Vraţném včetně vkladu do katastru nemovitostí.
Smlouva s farností připravena k podpisu
Pohostinství U hřiště převzato od původního nájemce k 1.1.2012, zveřejněn záměr o pronájmu, z přihlášených zůstal
jeden zájemce.Po odstranění zjevných závad bránících provozu bude objekt předán novému nájemci s platností
smlouvy o nájmu od 15.3 2012 na 2 roky.
Finanční příspěvky zatím nebyly odeslány pro nízké příjmy, příspěvek za 1. pololetí odeslán pouze TJ
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o kontrole usnesení
hlasování č. 3
Pro 9
Zpráva o činnosti:
Dokončeno hospodaření 2011, inventarizace majetku. K 31.12.2011 skončil pracovní poměr dohodou Miroslav
Sehnalík, na jeho místo přijat od 1.1.2012 Jaroslav Divín.
Pracovníci VPP skončili pracovní poměr k 29.2.2012. Nová smlouva s ÚP nebyla dosud podepsána.
Dotaci na VPP podmiňuje v roce 2012 ÚP uzavřením smlouvy o zajištění výkonu veřejné sluţby. Tato smlouva byla
podepsána a je v platnosti. Na ÚP leţí ţádost na místa VPP- dosud nerozhodnuto.
Starosta navštívil veletrh cestovního ruchu REGION TOUR v Brně.
Pracovní jednání členů zastupitelstva se uskutečnila 23.1. a 28.2.
Aktivizovala se pod vedením zastupitelky M. Lazecké kulturní komise, která projednala rámcový plán
společenských veřejných akcí a uskutečnila zimní závody na sněhu a dětské maškarní
Byly zahájeny projekční práce na projektu Mokřad Za humny v Hynčicích.
Byly zpracovány a podány ţádosti o dotaci v některých vypsaných projektech MSK a MMR či nadací
Starosta se podílel na zpracování ţádostí o dotace v rámci společných projektů Mikroregionu Odersko
Byl finalizován společný plán akcí obce Vraţné a brněnských partnerů (Mendelovo muzeum, Augustiánské
opatství,Masarykova universita Brno) v roce 2012, roce 190. výročí narození J.G.Mendela. Dosud není uzavřeno

dohoda o spolupráci s Mendelovou universitou .
Starosta se obrátil o finanční příspěvek na Krajský úřad – zatím neuzavřeno
23.2. se starosta zúčastnil křtu tramvaje na Mendlově náměstí v Brně
1.3.účast na Dnu malých obcí ve Vyškově
8.3. porada starostů s MSK a ARR v Ostravě ve věci čerpání evropských fondů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Hlasování č. 4 Pro 9
ad 3) Rudolová přednesla zprávu o výsledku hospodaření obce Vraţné za rok 2011 Zastupitelé neměli připomínky
ani dotazy
hlasování č. 5
Pro 9
Dále bylo zastupitelstvo informováno o výsledku inventarizace majetku . Opět nebyly vzneseny ţádné dotazy
Zároveň bylo projednáno rozpočtové opatření č. 5/2011 v příjmové i výdajové výši 143.475,Zastupitelé vyslovili souhlas
Hlasování č. 6 Pro 9
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za období 01- 02/2012.
Bez dotazů vzalo na vědomí
Hlasování č. 7 Pro 9
ad 4) V únoru 2012 byla na účet obce vloţena dotace pro PO ZŠ, která byla i odeslána. Rozpočet byl upraven
rozpočtovým opatřením č. 1/2012 o částku 178263,20 v příjmové i výdajové části
hlasování č. 8 Pro 9
ad 5) Informace o podaných ţádostech o dotace
Dotace Nadace ČEZ – Oranţová hřiště
POV MSK – Oprava místní komunikace
POV MMR ČR – Dětské hřiště
Dotace společné s Mikroregionem Odersko
POV MSK Oprava MK
POV MSK Mendelovo Odersko
POV MMR ČR Napříč regiony
Nadace VIA J.G.Mendel – rodák naší obce
Dotace společné s Regionem Poodří
POV MSK – Rozvoj venkovského ţivota
MSK ŢP – Protipovodňová opatření
Starosta vysvětlil o co se jedná a jaké jsou podmínky přijetí dotací.
Zastupitelé souhlasili
Hlasování č. 9 pro 9
ad 6) Zastupitelé obdrţeli smlouvu o pronájmu Pohostinství U hřiště. Souhlasili a pověřili starostu k podpisu
smlouvy o pronájmu.
Hlasování č. 10 a 11 Pro 9
Starosta přednesl ţádost manţelů Pelcových o odkup pozemku, které jsou součástí jejich zahrady.
Záměr o prodeji byl vyvěšen. Zastupitelé souhlasili
Hlasování č. 12 Pro 9
Dále starosta představil plán akcí připravovaných v rámci oslav 190. Výročí narození J.G.Mendela, Vyzval a
poţádal přítomné zastupitele o spolupráci a aktivní zapojení.
Zastupitelé souhlasili
Hlasování č. 13 Pro 9
Zastupitelům byly předloţeny podmínky přihlášení obce do soutěţe Vesnice roku 2012. Starosta je poţádal
O prostudování a vyjádření zda přihlášku podat či ne. Zastupitelé rozhodli okamţitě o schválení podání přihlášky
Hlasování č.14 Pro 9
ad7)Lazecká – jaký bude program na slavnostech
odpověď: většinou budou vystupovat amatéři ( Spálovský dixilend, Ţamboši, Gombčíková, verona, Nevím

Grzegorzová: jak to bude s poplatkem s místa na slavnostech
Odpověď: před konáním bude schůzka kde bude domluveno kdo bude vybírat poplatek. Nutno je zajistit plánek
míst.Měl by se toho ujmout některý ze zastupitelů.
Kucharz:jak to vypadá s průtlakama
Odpověď: Není ještě zpracován projekt, termín zpracování je do konce dubna. Stavební povolení do konce května.
Průtlaky provede firma TALPA.
Kucharz: v Emauzích si chceme zřídit osadní výbor.Je třeba provést volby.
Odpověď:Volby být nemusí. Je nutné dát dohromady minimálně 3 – 5 lidí. Zapsat zprávu o jednání a nechat si
schválit zaloţení osadního výboru zastupitelstvem. Je nutné dodrţet podmínky stanovené Zákonem o obcích.
Grzegorzová: Byla jiţ provedena výměna dveří v ZŠ byl zpracován projekt rekonstrukce budovy ZŠ
Odpověď: Dveře nebyly vyměněny, protoţe ředitelka nepodala ţádnou ţádost o nutné výměně. Projekt na
rekonstrukci nebyl zpracován. Obec nemá finance na rekonstrukci a nebyl vypsán ještě ţádný grant.
Bylo by moţné zpracovat pouze studii o nutných opravách a moţnosti vyuţití podkroví.
Mácha- sněhové zábrany na MŠ
Odpověď: opravu by mohl provést pan Michálek. Napřed je nutné zjistit zda lze provádět nějaké opravy
Černický: u kostela není ţadná parkovací plocha
Odpověď: Okolo kostela nejsou ţádné obecní pozemky. Nutné jednat s vlastníkama

Starosta poděkoval přítomným a ukončil schůzi ve 20.35 hod.

Zapsala: Rudolová
Dne 14.3.2012

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vraţné

Lazecká Marie

dne 21.3.2012

Grzegorzová Gabriela

dne 21.3.2012

