Zápis z 15.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 16.12.2013,začátek v 17.00 hod. v Rodném domě J.G.Mendela
Přítomni: D.Holub,D.Černický,A.Kvita, M.Lazecká.J.Kucharz , Ing.V.Nippert, A.Mácha, Ing. P. Koláčková
Omluveni: G.Grzegorzová – dostavila se při projednávání bodu 3 (návrh rozpočtu 2014)
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce 01-11/2013 a schválení rozpočtového opatření
4.Inventarizace majetku k 31.12.2013
5 Projednání stavu příprav a realizace investičních akcí 2013 -2014
6. Informace z mikroregionů Odersko a Region Poodří, informace z MAS Region Poodří
a Destinačního managementu Poodří- Moravské Kravařsko
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Různé
9. Usnesení a závěr
ad1)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, Holub, Kucharz
hlasování č. 2
Pro 8
ověřovatelé zápisu: Kvita, Lazecká
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 14. Zasedání
- 14.4.1. – Stavba „ Mokřad Za humny“byla realizovaná na základě stavebního povolení firmou EkoAgrostav Přerov
v termínu dle smlouvy. Obec požádala o kolaudaci stavby . Kolaudace se uskuteční v závislosti na povětrnostních
podmínkách
14.4.2. – Projekt „ Obnova krajinných struktur v k.ú. Vražné u Oder „ se posunul. Na základě výběrového řízení
byla uzavřena smlouva s firmou KAVYL s r.o. Brno
14.4.3.- Projekt „ Realizace opatření na zlepšení stavu dopravní infrastruktury v obci Vražné „ jehož realizace je
umožněna v rámci MAS Region Poodří .
14.7.2.- dne 13.11.2013 zahájil Stavební úřad Odry Územní řízení stavby „ Středisko pro výrobu alternativních
topných pelet s vlastním energetickým zdrojem, s využitím biomasy suchou fregmentací“
- ostatní body byly splněny
Zpráva o činnosti obecního úřadu
- průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku – opravy a údržba obecních zařízení, pozemků a
veřejných ploch.
- vydáno stavební povolení na rozšíření vodovodu v Emauzích
- podána žádost na zateplení školy
- tvorba nových webových stránek , firmou Galileo
- ukončena spolupráce s firmou DIGIS
- starosta se zúčastnil jednání Regionu Poodří , Mikroregionu Odersko a sněmů předložené zprávy o činnosti
obecního úřadu
-- z kulturního dění – Lampionový průvod, Vítání občánků, Mikulášská nadílka spojená s vánočním jarmarkem,
adventní koncert
Hlasování č.3 Pro 8
ad3) Zpráva o hospodaření
Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za období 01- 11/2013 a s návrhem rozpočtového opatření č. 3
Po krátké diskuzi bylo schváleno rozpočtové opatření
Hlasování č.4 a 5. Pro 8

Všichni zastupitelé dostali pracovní materiály k návrhu rozpočtu na rok 2014 Nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 8.224.500,Hlasování č.6 Pro 9
ad4) Starosta jmenoval inventurní komisi ve složení, David Holub, Kvita Alois a Martina Chovančíková
Hlasování č.7 Pro 9
ad 5) Starosta informoval o přípravě investičních akcí v roce 2013 -2014
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova krajinných struktur „ s firmou
KAVYL Brno
Hlasování č.8 pro 8 Zdržel se 1
- Uzavření smlouvy s firmou LXM Group na akci Revitalizace multifunkční budovy Vražné čp. 50
Dotaz: Holub- Co vše je zahrnuto do opravy?
Odpověď: Zateplení celé budovy a výměna oken a dveří
Hlasování č. 9 Pro 9
- Podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ
Hlasování č. 10 Pro 9
- Zastupitelstvo schválilo přípravu realizace akce ze schválené dotace „ Realizace opatření na zlepšení stavu
dopravní infrastruktury v obci Vražné
Dotaz: Mácha – bylo by možné zahrnout do této akce i opravu cesty okolo hřbitova
Odpověď. Bude zahrnuto
Hlasování č. 11. Pro 9
d6) Starosta podal informace o činnosti mikroregionů Odersko a Region Poodří, informace z MAS Region Poodří a
Destinačního managementu Poodří – Moravské Kravařsko
MO a RP vznikly na základě tendence o vytvoření z Mze Vznikalo mnoho společných projektů. V MO je 10
členských obcí a v RP je 22 členských obcí. Bylo realizováno například tabule, odpočinková místa .
Mas Region Poodří spojuje všechny svazky dohromady. Vytváří integrovanou strategii činností obcí, která měla být
schválena letos v září. Schvalování z důvodu pádu vlády je posunuto na rok 2014. MAS je přínosem nejenom pro
obce ale i pro podnikatele. Mohou využívat dotace na rozvoj své činnosti.
Starosta navrhnul , aby zastupitelé schválili zařazení obce Vražné do integrované strategie činnosti obcí.
Zastupitelé schválili a do usnesení bylo zapsáno bod bodem 15.8.1.
Hlasování č.14 Pro 9
Hlasování č. 12 Pro 9
ad 7) Byla podaná žádost na odprodej obecního pozemku par.č. 1315 . Zastupitelé souhlasili z vyvěšením záměru o
prodeji
Hlasování č. 13 Pro 9
ad8 )Starosta přečetl zápis z jednání kontrolního výboru mikroregionu Odersko
Hlasování č. 15. Pro 9
dotaz: Holub- bylo doručena žádost MŠ na zakoupení hraček ?
odpověď. Starosta odkázal zaměstnance na ředitelku školy, která je povinna se žádostí zabývat. Protože vázne
komunikace mezi ZŠ a MŠ , starosta bude po skončení nemocenské p. ředitelky s ní jednat. Starosta zakoupil pouze
několik hraček.
Dotaz: Mácha – byl již vyřešen pozemek sousedící s hřištěm s panem Markem? Bylo by možné vybudovat
odstavnou plochu u kostela?
Odpověď: Pozemek bude řešen . Odstavnou plochu lze vybudovat pouze na pozemku vlastníka budovy bývalé MŠ.
Vlastníka je nutné napřed zjistit. Zastupitelstvo uložilo starostovi
Hlasování č. 16 Pro 9
Bršťák: Při úpravě potoka byla práce ukončena před mostekem. Hrozí vznik záplavy.
Odpověď. Starosta osloví Povodí Odry a zahájí jednání o nápravě
Zahrnuto do usnesení
Hlasování č. 17
Pro 9

Dotaz: Černický – Bude provedeno čištění příkopů v obci ?
Odpověď: Bude zahájeno jednání s OSS v Odrách.
Bylo zahrnuto do usnesení
Hlasování č. 18 pro 9

Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným a popřál jim do Nového roku, hodně štěstí a
zdraví

zapsala: Rudolová Marie

Ing. Vladimír Nippert
starosta
obce Vražné

Ověřovatelé zápisu : LazeckáMarie
Kvita Alois
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