Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 15.9.2014,začátek v 17.00 hod. v Pohostinství U hřiště
Přítomni: D.Holub,A.Kvita, M.Lazecká.J.Kucharz , Ing.V.Nippert, A.Mácha, Ing. P. Koláčková
Ing. G.Grzegorzová
Omluveni: D.Černický
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 . Zpráva o hospodaření obce 01-08/2014
4 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2014
5 Volba delegáta na Valnou hromadu ASOMPO a.s. 8.10.2014
6. Informace o přípravě komunálních voleb 2014
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Různé
9. Usnesení a závěr
ad1)Zahájení
Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program byl schválen
Hlasování č. 1 Pro 8
návrhová komise : Koláčková, Grzegorzová, Lazecká
hlasování č. 2
Pro 8
ověřovatelé zápisu: Mácha , Holub
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 17. zasedání
K bodu 17.6.3.
Projekt „Revitalizace multifunkční budovy . Vražné č.p. 50“ byl dokončen i po stránce formální. Dne 19.8.2014
byl vydán Stavebník úřadem Odry kolaudační souhlas. Projekt byl také zúřadován s cílem proplacení nákladů se
SFŽP.
Rovněž byla dokončena administrace projektu „Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné u Oder ve vztahu
k poskytovateli dotace – SFŽP Praha.
K bodu 17.6.4.
Akce „Zateplení ZŠ Vražné“ : Stavba povolena Stavebním úřadem Odry. Stavební povolení nabylo právní moci
dne 2.8.2014. Název PD „ Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a stavební úpravy
objektu ZŠ Vražné“. Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu č. 14192323-SFŽP bylo
ministrem ŽP ČR podepsáno 22.7.2014. Dnešní zasedání by mělo přijetí finanční podpory pro tento projekt
schválit.
Dodavatelem stavby bude na základě výběrového řízení firma LXM Group a.s. Šenov u N.Jičína.
K bodu 17.6.5.
Stavební práce na projektu „Realizace opatření ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury v obci Vražné“ budou
prováděny od konce září také v říjnu 2014 tak, aby byla celá akce dokončena do 31.10.2014. Realizace opravy
komunikace na „malé straně , úsek Vražné – Hynčice) firma KSB silniční práce spol. s r.o.
Čekárny BUS budou obě stejné – prosklenné – dodavatel FORPLAST SYSTEMS s. r. o. Zlín .
K bodu 17.6.8.
Zateplení budovy Obecní úřad Vražné – výzva k předkládání žádostí o dotace zatím nebyla vyhlášen. Program
OPŽP zůstává zachován i v plánovacím období 2014- 2020, žádost o dotaci bude zpracována a podána při
následující výzvě, tj. na přelomu 2014 a 2015.
Poměrně překvapivě byla schválena dotace na projekt „Systém svozu BRKO v obci Vražné“ o celkovém
nákladu 1054 tis Kč. Dotace z OPŽP je ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů.
Rozhodnutí ministra ŽP ČR č. 14211664 je ze dne 19.8.2014.Dnešní zasedání by mělo přijetí finanční podpory
pro tento projekt schválit.

K bodům 17.8.
Podbody 1 – 4 splněno, smlouvy uzavřeny, kupní smlouva s firmou BIOSTORM bude podepsána do konce
volebního období.
K bodu 17.9.1.
Pietní akce ke 100. výročí propuknutí 1. světové války se uskutečnila ve spolupráci s římsko-katolickou farností
Vražné 28.6.2014. Renovovaný pomník byl znovu vysvěcen.
K bodu 17.9.2.
20. Slavnosti obce Vražné se dne 19. července pořadatelsky vydařily i díky velmi příznivému počasí. Program
byl realizován v plánovaném rozsahu. Akce byla velmi pozitivně přítomnými návštěvníky hodnocena.
K bodu 17.9.4.
Zprovoznění vodovodní přípojky pro klubovnu Emauzy se nepodařilo zajistit (problémy s propadlým stavebním
povolením). Musí být dořešeno v dalším období, aby bylo možno přípojku provozovat od jara 2015.
Při projednávání plnění usnesení – bod 17.6.5. zastupitel p. Kucharz odešel z jednání , důvodem byla stavba
čekárny v Emauzích, kterou chtěl postavit svépomocně.
Dotaz. Mácha – Na opravu cest je navázána i oprava cesty u kostela a zpevnění parkociště u hřbitova ?
Odpověď: Cesta kolem kostela je do dotace zahrnuta, Prakoviště budou pouze zpevněno.
Mácha. Co vše je zahrnuto do dotačního projektu Svoz odpadu a budou vše moci využívat občané za úhradu?
Odpověď. Projekt zahrnuje, štěpkovač, stroj na svoz, 3 kontejnery. Dotační program má udržitelnost 5 let a po
tuto dobu nelze za úkony pro soukromé osoby vybírat platby.
Zpráva o činnosti obecního úřadu
V tomto období byly průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku, na úseku Obecní úřad i na
úseku : Opravy a údržba obecních zažízení, obecních pozemků i veřejných ploch. Činnost zajišťovali pracovníci
obce včetně pracovníků na VPP prostřednictvím Úřadu práce. Na základě žádosti obce byly podepsány dodatky
k uzavřeným smlouvám s ÚP, termín poskytování finančních prostředků ÚP byl prodloužen o 6 měsíců.
23.6. se uskutečnilo 1. shromáždění starostů ORP Odry a Mikroregionu Odersko v rámci projektu Svazu měst a
obcí ČR – Meziobecní spolupráce. Jsem jedním ze dvou tzv. motivujících starostů (druhým je starosta Oder Ing.
Matůšů). Projekt ve vytypovaných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:
předškolní výchovy a základního školství,odpadového hospodářství,sociálních služeb,a dále ve volitelné oblasti cestovní ruch pokračuje. Byla dokončena analytická část, pracuje se na návrhové části.
Souběžně je aktualizován Strategický plán rozvoje Mikroregionu Odersko.Nositelem projektu je Mikroregion
Odersko.
S pojišťovnou byla řešena likvidace škody způsobené vichřicí na střeše Základní školy. Oprava byla provedena
v červenci o školních prázdninách. Pojistné plnění je ze strany pojišťovny GENERALI vyřízeno.
Spolupráce na přípravě dalšího ročníku žákovského fotbalového turnaje 29.6.2014 i tradičního Volejbalového
turnaje smíšených družstev 5. července.
Byly připravovány vč. propagace 20. Slavnosti obce Vražné. Jejich průběh byl dobře zajištěn včetně následné
likvidace a úklidu.
Dne 1. srpna jsem se zúčastnil závěrečného projednání projektu Studie odtokových poměrů Vražen ského potoka
na státním podniku Povodí Odry. Byla akceptována naše připomínka o potřebě dočištění dolní části toku
Vraženského potoka (ústí do Odry) na území CHKO Poodří,i podpora požadavku na rozšíření propustku pod
silnicí III/04732 v Hynčicích mezi domy č.p.60 a 61 .
21.srpna navštívila obce kandidátka na senátorku RNDr. Jitka Seitlová.
25. srpna se uskutečnilo pracovní zasedání členů zastupitelstva.
27, srpna Valná hromada Mikroregionu Odersko
4. září návštěva 40ti klimatologů z ČR i SR (přijetí u Mendela)
8.9. výběrové řízení na akci „Zateplení ZŠ Vražné“.
V průběhu tohoto období byly rovněž plněny úkoly starosty obce podle volebního zákona při přípravě řádného
prúběhu voleb do zastupitelstva obce a doplňkových voleb do senátu ve volebním obvodu č. 63 – Přerov. Volby
se uskuteční ve dnech 10.-11.10.2014 resp. 2.kolo senátních voleb ještě o týden později.
Hlasování č.3 Pro7
ad3) Zpráva o hospodaření
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za období 01- 08 .Podklady obdrželo zastupitelstvo spolu
s pozvánkou. Nebyly vzneseny žádné dotazy
Hlasování č.4 Pro 7

ad4) Rozpočtové opatření č. 3

Bylo předloženo rozpočtové opatření č.3 . Rozpočet byl povýšen v příjmové i výdajové části o 3.085.470,42 Kč
Toto zvýšení je v důsledku přijetí dotace na Obnovu krajinných struktur a proplacení tohoto projektu a
proplacení projektu Revitalizace Multifunkční budovy
Hlasování č.5 Pro 7
ad 5) Volba delegáta na valnou hromadu
Zastupitelstvo obce Vražné ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194,
PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Vladimíra
Nipperta, nar. 5.10.1949, bytem Hynčice 75, 742 34 Vražné.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře
na valné hromadě konané dne 8.10. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ing. Pavlíně Koláčkové, nar. 29.6.1968, bytem Hynčice 74, 742 34
Vražné.
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ
742 72, IČ 258 72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování č.6 a 7.
Pro 7
d6) Informace o přípravě komunálních a senátních voleb 2014
Starosta informoval zastupitele o přípravě voleb 2014., které se uskuteční 10.-11.10.2014. V našem volebním
obvodu se spolu s komunálními volbami uskuteční i volby do Senátu .
Hlasování č. 8
Pro 7
ad 7) Majetkoprávní záležitosti
Starosta seznámil s přijetím dotace na akci „Zateplení ZŠ Vražné“ podle rozhodnutí MŽP ČR : Rozhodnutí o
poskytnutí podpory na spolufinancování projektu č. 14192323-SFŽP .
Hlasování č. 9 Pro 7
Dále seznámil s přijetím dotace na akci „ Systém svozu BRKO v obci Vražné“ podle
rozhodnutí MŽP ČR : Rozhodnutí ministra ŽP ČR č. 14211664 je ze dne 19.8.2014.
Hlasování č.10 Pro 7
Starosta předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku z finančních prostředků obce občanského sdružení
Myslivecké sdružení Moravská brána Vražné na rok 2014 ve výši
7 tis Kč. Jiný návrh nebyl podán
Hlasování č. 11 Pro 7
Starosta předložil žádost ředitelky ZŠ a MŠ o zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace v roce 2014
Po rozboru situace p. Ing. Koláčkovou bylo navrženo zvýšení příspěvku na provozní náklady ve výši 100000,Kč. Zároveň bylo uloženo starostovi, aby projednal s ředitelkou včasné předložení návrhu rozpočtu na rok 2015.
p.Ing. Koláčková informovala o hospodaření školy a hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 248538,45 Kč
navrhla k použití na náhradu ztráty předchozích let. Hospodaření školy za rok 2012 a 2013 bylo předáno
auditorovi ke kontrole
Hlasování č. 12 ,13,14
Pro 7
ad8 )Různé
Starosta předložil obecní vyhlášku č. 12, kterou se ruší vyhláška č. 11/2013
Hlasování č. 15 Pro 7
Starosta seznámil přítomné se Zápisem z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 19.8.2014.
Nebyly vzneseny žádné dotazy
Hlasování č. 16 Pro 7
Zastupitelé byli starostou informováni o spolupráci obce při akce Svatováclavská vyjížďka – vyjížďka
historických automobilůa motocyklů. Trasa povede přes naší obec
Hlasování č. 17 Pro 7
Dotaz: Mácha: Bude se zřizovat fotopast u Mateřské školky?

Odpověď: Ano a rozšíří se osvětlení
Dotaz: Strnad – Byl obviněn , že voda z jeho trativodu prosakuje na sousední pozemek, Zjistil, že voda
prosakuju z odpadní roury na pozemku obce.
Zastupitelé uložili starostovi, aby sjednal nápravu.
V této souvislosti upozornil pan Kučera na protékající vodu u domu čp. 20. Myslí si , že voda je z přepadu studní
za tímto domem. Opravou výtokové trubky by se měla voda ztratit
Starosta přislíbil opravu.

Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným , zastupitelům poděkoval za spolupráci
zapsala: Rudolová Marie

Ověřovatelé zápisu : Holub David
Mácha Alois

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné

dne
dne

