Zápis ze 9.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 30.7.2012,začátek v 18.00 hod. v Sál Pohostinství U hřiště
Přítomni: Ing.P.Koláčková, Ing.G.Grzegorzová, ,A.Kvita, J.Šuba,D.Černický,M.Lazecká,J.Kucharz
Ing.V.Nippert, Mácha
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Slib nového člena zastupitelstva
3 Ustavení a volba osadního výboru místní části Emauzy
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
5. Zpráva o hospodaření obce /2012, rozpočtové opatření
6. Informace o postupu realizace projektů s dotacemi v roce 2012
7 Majetkoprávní záležitosti
8 Různé
9 Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 18.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 9 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné
návrhová komise : Kucharz, Kvita, Grzegorzová
ověřovatelé zápisu: Mácha, Koláčková
zapisovatel. Rudolová
hlasování č. 1 Pro 9
Program zasedání byl schválen
Hlasování č. 2 Pro 9
ad2)Zastupitel Jiří Šuba podal žádost o uvolnění z funkce zastupitele v souvislosti ze změnou trvalého pobytu.
Starosta poděkoval p.Šubovi za jeho dosavadní práci a popřál mnoho úspěchů. Na místo zastupitele nastupuje první
náhradník p. David Holub, který složil slib a ujal se své nové funkce.
Hlasování č. 3,4 Pro 9
ad3)Obyvatelé místní části Emauzy podali žádost o zřízení osadního výboru . Na své schůzce 19.6. se dohodli o
složení : Kucharz, Šnajdrová, Michálková a za předsedu doporučili p. Kucharze. Zastupitelé schválili zřízení
osadního výboru a zvolení předsedy.
Hlasování č. 5,6
ad4)Plnění usnesení:
- žádost Domova Odry nebyla zatím zjištěna výše příspěvku. Ostatní obce také vyčkávají. Doporučeno přesunout na
další jednání zahrnuto pod bod 9.7.2 hlasování č. 13 Pro 9
ostatní body byly splněny
Zpráva o činnosti:
-zajišťován běžný chod obce
-práce na údržbě veřejných prostranství probíhá pomalu s malým počtem pracovníků
- 1.6. v Rodném domě proběhla Muzejní noc za slušné účasti veřejnosti
-5.6. hodnotící komise soutěže Vesnice roku shlédla prezentaci obce a prohlídla si Rodný dům a Mateřskou školku
V soutěži vyhrála obec Řepiště , kde budou odevzdány ceny. Vražné získalo zlatou cihlu za rekonstrukci Rodného
domu
-5.7.-tradiční volejbalový turnaj
20.7. – Vzpomínkové setkání k výročí narození J.G.Mendela , od KÚ obec obdržela dotaci ve výši 25.000,-Kč
Rektor Mendelovy univerzity udělil obci Mendelovu medaily
21.7. – Slavnosti obce
22.7. – Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla. Zde předal opat starostovi kopii rukopisu J.G.Mendela z roku 1865
Hlasování č. 7,8 Pro 9

ad 5) Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za období 01- 06/2012, s návrhem rozpočtové změny č. 3
Hospodaření vzalo na vědomí a rozpočtové opatření bylo schváleno
Hlasování č. 9,10
Pro 9
ad6) Starosta informoval o postupu realizace projektů s dotacemi
-Dětské hřiště – uzavřena smlouva o dílo s firmou HYBAJ dne 12.6. Dílo v hodnotě 578.942 Kč, termín dokončení
27.8.2012. Se stavbou firma začne v tomto týdnu.
-Protipovodňová opatření – projekt z roku 2011 v rámci regionu Poodří – projket je před dokončením a veřejným
projednáním Zpracovatel EKOTOXA Brno
-Mendelovo Odersko – projekt Mikroregionu Odersko – na kulturní akce ( Slavnosti ) získáme dotaci nejméně ve
výši 50.tis Kč
- Místní dědictví napříč regiony – zkvalitnění www.stránek, letecké snímky apod. – projekt Mikroregion Odersko
Hlasování č.11 Pro 9
ad 7)Starosta seznámil se smlouvou o věcném břemenu s ŘSD .Jedná se o par.613,a 605 v kú. Hynčice u Vražného
V pozemcích je uložena odpadní kanalizace z dálnice.
Hlasování č. 12 Pro 9
ad 8) Starosta informoval o výsledcích krajského kola soutěže Vesnice roku 2012
Hlasování č. 14 Pro 9
Dále starosta informoval podrobně o průběhu Slavností obce a Vzpomínkového setkání. Poděkoval všem, kteří se
podíleli na realizaci těchto akcí. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Hlasování č. 15 Pro 9
Dotazy:
Kucharz: Jak daleko jsou protlaky v Emauzích
Odpověď: projekt by měl být před dokončením.
Černický: Jak se bude opravovat vrchní cesta
Odpověď: Bude se řešit získáním dotaci anebo opravou recyklátem
Grzegorzová: Projekt na opravu ZŠ – bude se zpracovávat
Odpověď: Oprava budovy ZŠ je náročná. Budeme se snažit získat grant.
Kvita: Kopec ke Kunovským není posečený
Odpověď: starosta upozorní pracovníka OÚ
Holub: V Emauzích v klubovně je opravená střecha a nad přístřeškem zatéká
Odpověď: p. Šnajdrová prověří a domluví se s p. Michálkem o sjednání nápravy
Černický: Potok ve Vražném je neudržovaný , je potřeba vyčistit
Odpověď: Starosta požádá o vyčištění majitele toku Povodí Odry. Zastupitelé uložili starostovi
Hlasování č. 16
Pro 9

Starosta poděkoval přítomným a u končil schůzi v 20.35 hod.
zapsala: Rudolová Marie
dne 31.7.2012

Ověřovatelé zápisu : Koláčková Pavlína
Mácha Alois

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné

dne
dne

