
Usnesení č. 1/2022 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 10.1.2022 
 

Zastupitelstvo obce: 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatelku Anežku Hegerovou , ověřovatele – Kamilu Popelkovou, Patricka Jirgla 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Schvaluje Rozpočtové opatření č.2/21 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

4. Pověřuje starostku podáním žádosti o zaměření všech obecních pozemků po Komplexních 
pozemkových úpravách. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

5. Bere na vědomí návrh pachtovní smlouvy se společností Chornická z.o.s., je nutné 
zveřejnit záměr pachtu, v podmínkách záměru zkrátit výpovědní lhůtu. Dále bude třeba řešit 
pozemky rybníka. K této problematice bude svolána pracovní schůzka. 

6.Schvaluje příspěvek Mikroregionu MTJ  na rok 2022 činí 25,-kč/občana. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

7. Bere na vědomí žádost Mikroregionu MTJ o dotaci z Programu obnovy venkova PK pro 
nejmenší obce v regionu na opravu komunikací. 

8. Bere na vědomí plány výborů a komisí. 

9. Bere na vědomí připomínku P. Jirgla k závadě veřejného osvětlení, vypadává fáze, která 
má svítit celou noc. Starostka již řešila s p. Schreiberem Elektro plošiny Chornice, bude 
provedena oprava. 

10. Bere na vědomí písemnou žádost paní Malikovičové o odkup pozemků, kterou podává, 
bude vyhlášen záměr. 

11. Bere na vědomí informaci paní Malikovičové, že na jejích parcelách nejsou účelové 
komunikace, viz předchozí zasedání. K této problematice se připojuje také O. Němec. 
podezření padá na myslivecká sdružení. Starostka upozorní MS Jezevec Chornice a P. Jirgl MS 
Čihadlo Bezděčí.  

 12. Bere na vědomí ústní žádost paní Malikovičové na  úpravu, případně kácení lip, 
rostoucích na obecním pozemku v blízkosti její nemovitosti. Stav dřevin bude prověřen. 

13. Bere na vědomí dotační titul MAS Moravskotřebovska a Jevíčska na podporu spolkových 
a kulturních činností. SDH má zájem o uplatnění titulu na zakoupení hasičských uniforem. 
Starostka navrhuje požádat i o další položky např. akumulační kamna do obecní knihovny, 
dataprojektor, myčku nebo nákup věšáků do chodby v kulturní části OÚ. 



14. Bere na vědomí připomínku V. Němcové, která navrhuje pořídit do kaple lavice. 

 
15. Bere na vědomí, že na základě výzvy z Okresního archivu v Litomyšli proběhne skartační 
řízení. Poté by bylo vhodné opravit regály v archivu. 

16.  Pověřuje starostku jednáním k ocenění  oprav v kapličce (červotoč, plíseň) zejména 
velkého obrazu s křížovou cestou, Fakultu restaurování Litomyšl, a žádostí o dotaci z 
Pardubického kraje v oblasti kultury a památkové péče, Zachování a obnova drobných 
objektů památkového charakteru.  
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

17. Bere na vědomí připomínku O. Němce s řešením odvodu vody z cesty u Chrastavce, jež 
bylo realizováno minulý rok. Odvodnění nefunguje správně a je nutné ho zkontrolovat a 
případně opravit. 

 

 
Ve Vrážném 11.1.2022 
 
 

…………………………………                       

Ing. Jana Hegerová    
         Starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 2/2022 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 28.3.2022 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
 

1. Schvaluje upravený program zasedání – bod 11 Spisový řád (původně Priorita společného 
zařízení) 
Pro 7/ 0/0 

 
2. Volí zapisovatelku Soňu Grohmannovou , ověřovatele – Anežku Hegerovou, Libora Goše 
Pro 7/0/0 

 

3. Se seznamuje s výsledkem projednání přestupku R.Karvaye, který odmontoval úchyty 

z horolezecké stěny. Dotyčnému je navržena pokuta, obec náhradu nedostane, doklady o 

přesném nákupu materiálu na stěnu jsou již skartovány. Zastupitelstvo uvažuje o likvidaci 

poškozené horolezecké stěny z důvodu nevyužívání a možného nebezpečí. 

 

4. Bere na vědomí informaci ohledně závady veřejného osvětlení. 

5. Bere na vědomí řešení připomínky ohledně jízdy motorovými vozidly po pastvinách, byla 

kontaktována myslivecká sdružení Jezevec a Čihadlo, slíbili nápravu. 

6. Bere na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko na 6 

ks lavic do kaple. 

7. Proběhla kontrola MAS a  SZIF Hradec Králové na modernizaci WC – bez závad, dotace  bude 

poukázána na účet obce. 

8. Posuzuje nabídku I. Doležala Hartinkov na opravu kanalizační šachty u domu čp. 1 v částce 33 

tis. kč. Na základě připomínky O.Němce je také třeba  opravit obecní kanalizaci v zahradě u 

domu čp. 11 , kde jsou kanalizační trubky poškozené. Zastupitelstvo prověří stav na místě a 

starostka požádá o cenovou nabídku. 

9. Schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Krajským úřadem 
Pardubického kraje provedené dne 14.2.2022. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.  Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s hospodařením obce 2021 „BEZ 
VÝHRAD.“ 
Pro 7/0/0 

10.  Schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 
Pro 7/0/0 

11.  Schvaluje závěrečný účet 2021. 
Pro 7/0/0 

12. Schvaluje Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2021. 
Pro 7/ 0/0 

13. Bere na vědomí hodnocení roku 2021. 

14. Bere na vědomí zápis kontrolního a finančního výboru a pověřuje kontrolní výbor kontrolou 

vyplacených odměn a mezd za rok 2021.  



Pro 7/0/0 

15.  Bere na vědomí zprávu povodňové komise za účasti zástupce LČR a odboru ŽP Městského 

úřadu v Moravské Třebové a pověřuje starostku podáním žádosti na LĆR k odstranění nánosů 

z potoka. 

Pro 7/0/0 

16.  Schvaluje Přílohu k rozpočtu 2022 – přečíslování položky 1340 na 1345 

Pro 7/0/0 

17. Bere na vědomí  aktualizovaný Spisový řád obce.  

18. Schvaluje nabídku společnosti Effecta Group s.r.o. Brno  za částku 19 300,- kč bez DPH za 

třídění a skartaci dokumentů.. 

Pro 0/0/7 Nabídka nebyla schválena, finančně nákladná. Starostka poptá ještě u jiného 
dodavatele. 

19. Schvaluje pacht pozemků k.ú. Vrážné: 

    m2 

KN poz.       1101     629/629      orná půda                     

KN poz.       1216     327/327           trvalý travní porost          

KN poz.       1293     1728/1728        trvalý travní porost         

KN poz.       1356     434/434             ostatní plocha                

KN poz.       1358     865/865             ostatní plocha                

KN poz.       1359     1198/1198        ostatní plocha                

KN poz.       1362     1085/1085         ostatní plocha   

KN poz.       1372     1807/860       ostatní plocha              

KN poz.       1375     1433/1433         ostatní plocha                

 Chornické z.o.s. IČO 64829855 a pověřuje starostku uzavření m pachtovní smlouvy.  

Záměr byl zveřejněn od 21.2. 2022 do 9.3.2022. 

Pro 7/0/0 

20. Schvaluje pacht vodního díla rybník pro účely sportovního rybolovu, na pozemcích KN poz . 

1367 vodní plocha    1427 m2 a KN poz.1370 vodní plocha 2236 m2 Klubu přátel rybolovu 

Chornice, IČO 22871314. Záměr  byl zveřejněn od 19.2.2022 do 8.3.2022 a pověřuje starostku 

uzavřením pachtovní smlouvy. 

Pro 7/0/0 

21. Bere na vědomí , že v době od 11.3.2022 do 27.3.2022 byl  zveřejněn adresný záměr paní H. 

Malikovičové na pacht pozemků KN 1145 zahrada 319 m2 a KN 1147 trvalý travní porost 61 

m2, které užívá. Žádná nabídka nebyla doručena.  Paní Malikovičová tak užívá pozemky bez 

právního důvodu, tudíž bude vyzvána, aby je zpřístupnila veřejnosti. 

22. Schvaluje návrh Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení, baterií a 

akumulátorů v rámci projektu „Zelená obec“. V rámci smlouvy bude poskytnuta nerezová 

nádoba na sběr drobných elektrospotřebičů během roku, která bude umístěna před budovou 

OÚ. 

Pro 7/ 0/0 

23. Zastupitelstvo projednává nabídku Pardubického kraje na vybudování vysokorychlostních 

optických sítí a souhlasí s ukončením datové infrastruktury (optických sítí) v majetku 



Pardubického kraje v prostorách Obecního úřadu na adrese Vrážné čp. 34, a to formou 

uzamykatelné komunikační místnosti (chodba). Za tímto účelem umožní obec uložení 

optických sítí v majetku Pardubického kraje do pozemků v majetku obce s parcelními čísly 

743/5, 794, 52/2 případně dalších k propojení místa ukončení s krajskou komunikací č. 366. 

Bližší podmínky užívání prostor v majetku obce pro tyto účely budou specifikovány 

vzájemnou dohodou. Obec zamýšlí rozvést optický signál k číslům popisným pomocí antén. 

Hlavním strategickým bodem v rámci intravilánu obce, kde by měl být optický signál zaveden 

přednostně je čp. 34 budova OÚ, parcela č. 42. 

Pro 7/ 0/0 

24. Schvaluje příspěvek 2 000,- kč na podporu záchranné stanici pro volně žijící živočichy Zelené 

Vendolí. 

Pro 7/ 0/0 

25. Schvaluje příspěvek 1000,- kč na nákup knih výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice. 

Pro 7/ 0/0 

26. Schvaluje příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s. 2000,-kč. 

Pro 0/0/proti 7, příspěvek nebyl schválen. 

 

27. Posuzuje žádost o dar Obce Bezděčí u Trnávky na koupi stavebního pozemku p.č. 83, jehož 

součástí je budova technického vybavení ATS a pozemku p.č. 58 dle informace viz bod 4. 

Bude řešeno na příštím zasedání. 

 

28. Schvaluje příspěvek 2000,- kč na turistické značky KČT Pardubického kraje  nové turistické 

trasy  Březinky – Vrážné (přes Hradisko) – Bezděčí. 

Pro 7/ 0/0 
 

29. Posuzuje nabídky na osazení septiku se zemním filtrem a napojení na kanalizaci v rámci 

modernizace budovy OÚ, součástí nabídky je zadaná cena septiku SEV 8 se zemním filtrem 

ZIF 8 včetně dopravy  56 000,-kč : 

Stavební vodohospodářská s.r.o. Mor. Třebová 174 349,- kč včetně DPH 

Libor Žouželka, Víska u Jevíčka   171 330,- Kč včetně DPH 

VHOS a.s. Moravská Třebová   157 354,- Kč včetně DPH 

Zastupitelstvo vybírá nejnižší finanční nabídku od společnosti VHOS a.s. Moravská Třebová a 

pověřuje starostku uzavřením smlouvy. Práce by měly proběhnout v termínu duben – květen. 

Pro 7/ 0/0 

30. Schvaluje návrh Smlouvy na lesní práce s P. Pokorným Hartinkov na přibližování dřeva 

vlastním traktorem, cena 250,--300 kč/m3  dle vzdálenosti a náročnosti terénu. 

Pro 7/ 0/0 
 

31. Schvaluje do odvolání cenu palivového kůrovcového dřeva 
 smrk – borovice   800,-kč/m3,  
samovýroba včetně úklidu  400,- kč/m3. 
Pro 7/ 0/0 
 



32. Bere na vědomí  uzavření  DPP s M. Vykydalem Městečko Trnávka na práce v lese s vlastní 

motorovou pilou . 

33.   Schvaluje prodej kulatiny V. Stuchlému Lázy za cenu 2200,- kč/m3.  

Pro 7/ 0/0 

 

34. Bere na vědomí zájemce o údržbu veřejné zeleně K. Navrátil a J.Němec, k uzavření dohod je 

třeba potvrzení z lékařské prohlídky, dále uzavření dohody s p. Vyroubalem Chornice na 

opravu zahradní techniky, dohodu s P. Hollerem Zálesí na zpracování palivového dřeva 

štípačem  cena 250,-kč/bm, 350,-kč/m3. 

35. Bere na vědomí mimořádné zvýšení ceny vodného od 1.4.2022 na 45,20 kč/m3 včetně DPH 

z důvodu zkrachování dodavatele el. energie provozovateli VHOS a.s. Moravská Třebová a 

zvýšení ceny od nového dodavatele, zvýšenou cenu el. energie ponese v prvním čtvrtletí ke 

své tíži VHOS a.s. 

36. Bere na vědomí vyúčtování karnevalu. 

37. Bere na vědomí dubnový sběr nebezpečného odpadu, dále  železa a elektrozařízení – pořádá 

SDH.  

38. Bere na vědomí návrh P. Jirgla ohledně obecního kompostování P. Grohmann projevil zájem 

o dohled nad obecním kompostováním a činnosti s tím spojené. 

39. Bere na vědomí připomínku paní M. Gošové ohledně nátěru lavice v čekárně.   

40.  Bere na vědomí , že akce Ukliďme Česko proběhne 2.4.2022. 

 
 
 
Ve Vrážném 5.4.2022 
 
 

…………………………………                       

Ing. Jana Hegerová    
         Starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 3/2022 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 16.5.2022 
 

Zastupitelstvo obce: 
1. Schvaluje navržený program a volí zapisovatelku: K. Popelková a ověřovatele S. 

Grohmannová, P. Jirgl 
Schváleno 7/0/0 

 
2. Bere na vědomí  podanou žádost o přezkum poskytnuté dotace SZIF č.j. 

SZIF/2022/0279643 Modernizace sociálního zázemí společenských prostor, která byla 
krácena o 2 105,10 Kč z důvodu zrcadla na WC jako nezpůsobilého výdaje, i když bylo 
do projektu doplněno a je součástí celkové realizace stavebních prací. Žádost byla 
podána na Přezkumnou komisi MZE Praha. 
 

3. Schvaluje zadat skartaci panu Dr. Peškovi Svitavy, cena do 5 tis. kč. Výběr dokumentů 
a žádost na okresní archiv podá starostka. 
Schváleno 7/0/0 

4. Schvaluje zrušení nefunkční horolezecké stěny, ze které pan R. Karvay odmontoval 
úchyty. 
Schváleno 6/proti 1 S.Grohmannová/ zdržel se 0. 

5.  Schvaluje přijetí dotace na restaurování obrazu s pašijovými výjevy v kapličce sv. Cyrila 
a Metoděje  ve výši 20 000,- kč z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji. 
Schváleno 7/0/0 

6. Schvaluje Smlouvu o dílo s paní Bc. Zuzanou Vojtěchovskou na restaurování obrazu 
s pašijovými výjevy v kapličce sv. Cyrila a Metoděje ve Vrážném ve výši 28 000,- kč, 
dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy. Termín zhotovení do konce září 2022. 
Schváleno 7/0/0 

7. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického 
kraje ve výši 100 000,- kč na investiční akci Modernizace budovy obecního úřadu. 
Modernizace bude spočívat v řešení likvidace splaškových odpadních vod. 
Schváleno 7/0/0 
 

8. Schvaluje přijetí dotace od Regionu MTJ  z Programu POV pro nejmenší obce ve výši . 
28 571,- kč na opravu obecních komunikací a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o 
poskytnutí  mimořádného členského příspěvku do 100 tis. kč. 
Schváleno 7/0/0 

9. Bere na vědomí cenovou nabídku na opravu propustku u čp. 14 od M-Silnice 
Moravská Třebová ve výši 663 773,- kč včetně DPH. Oprava je finančně nákladná, o 
příspěvek na opravu propustku bude požádáno v dalším vhodném dotačním 
programu. 



10. Schvaluje vícepráce při zabudování septiku se zemním filtrem ve  výši do 30 tis. kč bez 
DPH firmou VHOS a.s. Moravská Třebová. Vícepráce byly provedeny z důvodu výskytu spodní 
vody, napojení dešťového svodu z objektu na kanalizační přípojku a materiálu na kanalizační 
potrubí nutné k prodloužení kanalizační přípojky. 
Schváleno 7/0/0 

11.Zastupitelstvo schvaluje odprodej použitého nepotřebného dvoukomorového septiku za 
cenu obvyklou. 
Schváleno 7/0/0 

12. Bere na vědomí, že žádost  obce Bezděčí o příspěvek na koupi pozemku pod čerpací 
stanicí k vodovodu by bylo možné řešit bezúročnou půjčkou. Momentálně se finanční situace 
zlepšila, v případě potřeby budou informovat. 

13. Schvaluje zvýhodněnou cenu  pro SDH Bezděčí za zapůjčení  2 party stanů na 2 dny za 
800,-kč.  
Schváleno 7/0/0 

14.Bere na vědomí Reakci na veřejné jednání zastupitelstva OÚ Vrážné konaného dne 
28.3.2022 paní Hany Malikovičové, kde vyzývá starostku k odpovědím na její dotazy. 
Starostka písemně odpověděla. 

15.Souhlasí  na základě žádosti přítomného projektanta pana Jaromíra Lenocha, Svitavy 
s umístěním stavby Oplocení výběhů - ohrad investora Hany Malikovičové Vrážné 36, 
v ochranném pásmu lesa dle přiložené katastrální situace tj. p.č. 1084, 129/6, 129/5, 1203, 
180/3 k.ú.Vrážné. Případné škody z lesního pozemku na oplocení budou odstraněny na 
náklady vlastníka oplocení. Vlastník oplocení umožní údržbu lesa a výkon lesní činnosti. 
Projekt nebyl zastupitelstvu předložen, další připomínky budou uplatněny ve stavebním 
řízení. 
Schváleno pro 6/1 proti L.Goš/zdržel se 0 

16.Souhlasí s vynecháním podmínky o rušení nočního klidu  v nájemní smlouvě pana M. 

Křenka, Vrážné 37 v souvislosti s rodinnou oslavou v pronajatém obecním areálu, na které 

bude hrát živá hudba. 

 Schváleno 7/0/0 

17.Schvaluje cenovou nabídku Z. Schreibera Chornice na výměnu akumulačních kamen za 

konvektory (2000W) v obecní knihovně Kč 14 459,50 včetně DPH. 

Schváleno 7/0/0 

18.Schvaluje úpravu ceny  - palivový příplatek za PHM při  poskytování služeb Recovera 

Využití zdrojů a.s.  

Schváleno 7/0/0 

19. Bere na vědomí, že příští zasedání ZO je naplánováno na 20.6.2022 v 18 hod na OÚ. 
 
Ve Vrážném 21.5.2022     Ing. Jana Hegerová    

         Starostka obce  



Usnesení č. 4/2022 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 20.6.2022 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

1. Schvaluje navržený program.  

Schváleno 7/0/0 

2. Volí zapisovatelku: A. Hegerová a ověřovatele L. Goš, K. Popelková 
Schváleno 7/0/0 

3. Bere na vědomí informaci ohledně odmontování chytů z horolezecké stěny – p. 
Karvay se proti Rozhodnutí  MěÚ v Jevíčku – právní oddělení odvolal ke krajskému 
úřadu, ten zrušil  rozhodnutí městského úřadu a věc vrací prvostupňovému orgánu 
k novému projednání.  

4. Bere na vědomí, že SZIF – který pokrátil příspěvek na modernizaci sociálního zařízení 
kvůli zrcadlu, na základě odvolání k MZE Praha  a doporučení MAS byl doplatek 
dotace  přiznán. 

5. Schvaluje Rozpočtové opatření č.1/22 

Schváleno 7/0/0 

6. Schvaluje stanovení počtu volených členů ZO na další volební období 2022-2026 
v počtu 7. Kandidáti musí podat kandidátky do 19.7.2022, volby se uskuteční ve 
dnech  23.-24.9.2022.  

Schváleno 7/0/0 

7. Souhlasí se zprávou kontrolního výboru. 

Schváleno 7/0/0 

8. Pověřuje starostku oslovením  p. Jindřicha Smékala Městečko Trnávka, na opravu 
obecní komunikace v rámci dotace POV z Regionu MTJ na Podporu rozvoje 
nejmenších obcí Regionu MTJ – oprava obecní komunikace ve Vrážném. Rozpočet je 
stanoven minimálně na 40 816,- kč. Objednatel prací je Region MTJ, starosta obce 
dohlíží na službu ve věcech technických. Rozdíl mezi poskytnutou dotací 70% tj. 
28 571,- kč a celkovou cenou za provedenou práci uhradí obec na účet Regionu MTJ 
formou mimořádného členského příspěvku. ZO schvaluje celkový náklad na 
dokončení opravy komunikace až  do 100 000 Kč.   

Schváleno 7/0/0 

 



9. Bere na vědomí informaci, že do 30.6. 2023 by měly být zveřejněny digitálně 
technické mapy dopravní a technické infrastruktury. 

Schváleno 7/0/0 

10. Schvaluje příspěvek na DČOV J. Procházkovi ve výši 30 tis. kč.  

Schváleno 7/0/0 

11. Schvaluje příspěvek 20 tis. Kč P. Zedníkovi Brno (nemovitost ve Vrážném čp. 18) na 
DČOV, nemá v obci TP. 

Schváleno 7/0/0 

12. Bere na vědomí problémy s novým dopravcem Bus Line. 

13. Schvaluje Darovací smlouvu SALUS PRAKTIK na  prohlídku jednotky SDH Vrážné 
MUDr. Trčkovou proběhlo darem ve výši 4.500 Kč.  

Schváleno 7/0/0 

14. Bere na vědomí hromadné provedení revizí  DČOV  Ing. Šenkapoulem Brno (č. 
certifikace MŽP 007), a to  ve dvou termínech. 8.7. a poté 15.7.2022 . 

15. Bere na vědomí konání letního tábora TJ sokol Kojetín, bude jim umožněn přístup do 
hasičské klubovny. 

16. Bere na vědomí informaci k organizaci pouti. 

Ve Vrážném 22.6.2022 
 
 
 
 

………………………………… 
Ing. Jana Hegerová   

        Starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 5/2022 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 6.9.2022 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

1. Schvaluje navržený program.  

Schváleno 7/0/0 

2. Volí zapisovatelku: S. Grohmannovou a ověřovatele A. Hegerová, P. Jirgl 
Schváleno 7/0/0 

3. Bere na vědomí informaci o konání závěrečné kontrolní prohlídky staveb domovních ČOV 

v obci. Vodoprávní úřad při MěÚ Moravská Třebová dává souhlas s užíváním dokončených 

zkontrolovaných staveb. Další část revizí proběhne na jaře 2023. 

 

4. Bere na vědomí, že čištění potoka dle správce toku LČR  proběhne s největší 

pravděpodobností na jaře 2023. P. Jirgl připomíná zpevnění čela mostku u pč. 14. 

 

5. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/22. 

Schváleno 7/0/0 

6. Bere na vědomí výdej za opravu rozhlasu ve  výši asi 14 tis. kč,P. Jirgl navrhuje zabezpečit 
informovanost občanů formou SMS zprávy do mobilních telefonů, případně na e-
mail.Starostka poptá tento způsob hlášení. 

7. Schvaluje uložení volných finančních zdrojů ve výši 2 mil. Kč na vkladový účet u ČS na 6 

měsíců a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o založení vkladového účtu. 

Schváleno 7/0/0 

8. Schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky SDH Vrážné ve výši 30 tis. kč, vrácení půjčky do 

30.6.2023. 

Schváleno 7/0/0 

9. Schvaluje přijetí  dotace od SZIF Praha a pověřuje starostku podpisem  Dohody o poskytnutí 

dotace z Programu rozvoje venkova ČR na Modernizaci vybavení pro společenské akce ve výši  

80% výdajů, 20 % bude financováno z rozpočtu obce. Celkové výdaje, na které může být 

poskytnuta dotace, činí 100 tis. kč. 

Schváleno 7/0/0 

10. Zastupitelstvo posuzuje  nabídky na zhotovení  6 ks lavic do kaple v rámci Modernizace 

vybavení pro společenské akce: 

Truhlářství Z. Felner Chornice  93 500,-kč 

Pavel Krampla Hvozdečko   145 500,-kč 

Pavel Chytka Truhlářství Petrůvky  106 000,- kč 



Výběrovým kriteriem je nejnižší nabídková cena. ZO vybírá nabídku Truhlářství Z.Felnera 

Chornice v částce 93 500,- kč a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo. 

Schváleno 7/0/0 

11. Bere na vědomí  hodnocení   k volebnímu období 2018-2022. 

12. Schvaluje mimořádnou odměnu členu ZO L. Gošovi ve výši 2500,- kč za zvýšené pracovní úsilí 

v boji s kůrovcovou kalamitou během celého volebního období  2018-2022. Za úklidové  

práce v lese a ošetřování lesních porostů bude vyplaceno na základě DPP a počtu 

odpracovaných hodin 150,-kč/ hodinu. L. Goš před hlasováním upozornil, že je ve střetu 

zájmů. 

 

Schváleno 5/proti 1 P.Jirgl/zdržel se 1 L. Goš 

13. Bere na vědomí žádost O. Němce, Vrážné 13 o horolezecké chyty, které R. Karvay vrátil. 
Záležitost s poškozenou horolezeckou stěnou není dosud vyřízena, čeká se na Rozhodnutí 
přestupkové komise při MěÚ v Jevíčku, p. Karvay se proti původnímu rozhodnutí odvolal. 

14. Bere na vědomí vyúčtování kulturních akcí – pouť 13 730,-kč, posezení na hranici 204,-kč.  

15. Bere na vědomí poškození party stanu, který byl zapůjčen Obci Víska u Jevíčka dne 20.8.2022, 

je nahlášeno Obcí Víska jako pojistná událost. 

16. Bere na vědomí novelu Zákona 180/2022 Sb. ke střetu zájmů – od 1.7.2022  neuvolněný 

místostarosta již nemá oznamovací povinnost. 

17. Bere na vědomí, že dne 20.9.2022 proběhne kontrola HZS Pardubického kraje, odbor Svitavy. 

 

18. Schvaluje návrh L. Goše na zvýšení ceny kůrovcového palivového dřeva na 1000,- kč/m3, 

samovýroba 500,-kč/m3. 

Schváleno 7/0/0 

19. Bere na vědomí informaci k volbám do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. 9. 2022 
v místnosti knihovna v budově OÚ. 

20. Bere na vědomí informaci SDH a kulturní komise k nohejbalu a Strašidelné stezce, dále dne 

28.9.2022 proběhne v kapli koncert u příležitosti dokončené opravy obrazu s pašijovými 

výjevy. 

 

 

Ve Vrážném 9.9.2022 
 
 
 
 

………………………………… 
Ing. Jana Hegerová   

        Starostka obce  
 



 

Usnesení č. 6/2022 
z Ustavujícího zasedání ZO Vrážné 

ze dne 21.10.2022 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

1. Volí zapisovatelku: A. Hegerová a ověřovatele, P. Konečný, J. Goš 
Schváleno 7/0/0 

2. Schvaluje navržený program.  
Schváleno 7/0/0 

3. Bere na vědomí stávající jednací řád. 

4. Schvaluje určení způsobu provedení volby starosty a místostarosty 
Tak jako v předchozích letech byla navržena volba tajná. Schváleno 7/0/0  

5. Volí starostu a místostarostu obce: 

Starostkou zvolena Jana Hegerová (6/1 Michal Křenek) a místostarostou Michal 
Křenek (6/1 Jiří Goš). 

6. Volí finanční a kontrolní výbor 

Finanční výbor: předsedkyně Kateřina Gošová, členové Radmila Jirglová, Jana Němcová 

Kontrolní výbor: předseda Petr Konečný, členové: Věra Němcová, Zdeňka Křenková 
Schváleno 7/0/0 

7. Volí kulturní komisi, komisi pro ŽP a odpadové hospodářství, komisi lesního 
hospodářství 

Předsedkyně kulturní komise: Anežka Hegerová, členové: Anna Gošová, Milada Hollerová  

ŽP a odpadové hospodářství: Lukáš Holler, členové: Pavel Zbořil, Patrick Jirgl 

Předseda komise lesního hospodářství: Jiří Goš, členové: Libor Goš, Tomáš Popelka 

Schváleno 7/0/0 

8. Schvaluje odměnu starostky, která se bude od 21.10.2022  po celé volební období 
řídit dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v minimální výši, místostarosta 2.500 Kč, 
členové 600 Kč – hrubý měsíční plat.  

Odměny schváleny 7/0/0 



9. Bere na vědomí připomínku A. Hegera, že H. Malikovičová monitoruje kamerami 
obecní pozemek. Zastupitelstvo skutečnost prověří do příštího zasedání. 

 

 
 
………………………………      ……………………………….. 
Ing. Jana Hegerová      Michal Křenek  
Starostka obce       Místostarosta obce 
 

Ve Vrážném 28.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 7/2022 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 1.12.2022 
Zastupitelstvo obce: 
 

1. Volí zapisovatele: M. Křenek a ověřovatele, A. Hegerová, L. Holler 
Schváleno 7/0/0 

2. Schvaluje navržený program.  
Schváleno 7/0/0 

3. Bere na vědomí lesní hospodaření obce za roky 2018-2022 

4. Bere na vědomí informaci ohledně monitorování kamerami obecního pozemku u 
nemovitosti čp. 36, záležitost řeší pověřenec GDPR. 

5. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/22  

Schváleno 7/0/0 

6. Schvaluje návrh  rozpočtu na rok 2023.  

Příjmy ve výši 1 190 950,- kč, Výdaje ve výši 1 190 950,- Kč. Schváleno 7/0/0 

Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2027.  Schváleno 7/0/0 

7. Bere na vědomí plán Inventur obce k 31.12.2022. Termín provedení inventury je 
stanoven na  6.1.2023 v 16 hodin. 

8. Bere na vědomí zvýšení ceny vodného na rok 2023. Jsou zpracovány tři  varianty. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku k hlasování ve svazku Teplice pro první cenově 
nejnižší variantu tj. 49,90 kč/m3 včetně DPH. 

9. Volí Povodňovou komisi ve složení: 

J. Hegerová, M. Křenek, L. Holler, P. Goš a J. Goš. Schváleno 7/0/0 

10. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích  z rozpočtu 
Pardubického kraje ve výši 23808,- Kč.  

Schváleno 7/0/0 

11. Schvaluje Dodatek smlouvy o svozu a využití bioodpadu s Hanáckou zemědělskou 
společností Jevíčko a.s. 

Schváleno 7/0/0 

12. Posuzuje nabídku evidenčního systému odpadu Recovera Boskovice pomocí  
Automatického evidenčního systému osazením čipů na popelnice. Tato evidence však 
není přesná. Řešením  přesné hmotnosti odpadu by bylo svozové auto s váhou.  



Zastupitelstvo pověřuje starostku oslovením společnosti TS Malá Haná s.r.o. 
Boskovice,která má k dispozici auto s váhou. Nabídka nebyla schválena 0/7/0 

13. Bere na vědomí navýšení ceny poplatku za komunální odpad za listopad a prosinec – 
překročení váhy na občana na rok.  

14. Schvaluje nové ceníky a dodatky společnosti Recovera Boskovice za svoz odpadu na 
rok 2023 – zdražování. V roce 2023 by měla končit skládka na Březince, odpad bude 
nutné vozit do spalovny v Brně. Schváleno 7/0/0 

15. Schvaluje prodloužení dohody s panem Pavlem Hollerem Zálesí na prohrnování sněhu 
2023 za stejných cenových podmínek. Schváleno 7/0/0 

16. Deleguje starostku na  valnou hromadu honebních společenstev Chornice a Bezděčí. 
Schváleno 7/0/0 

17. Schvaluje žádosti o finanční příspěvky: 

- Oblastní charita Polička 7000Kč. Nebylo schváleno 0/7/0 

-Hospic Anežky České Červený Kostelec Nebylo schváleno 0/7/0  

-Charita Moravská Třebová 5 tis. Kč.  Schváleno 6/ proti 1 (M.Křenek)/ 0  

18. Bere na vědomí Zásady hospodaření v obecním lese z roku 2019. Žádné změny, u 
předání dřeva bude kromě lesního hospodáře  přítomen předseda kontrolního 
výboru, případně jiný člen zastupitelstva. 

19. Schvaluje Mikulášský balíček pro děti do 15 let (včetně) za 100 Kč. Schváleno 7/0/0 

20.  Bere na vědomí, že M. Gošová bude ke konci roku končit jako knihovnice a 
kronikářka. Nová knihovnice K. Gošová, nová kronikářka R. Jirglová. 

21. Bere na vědomí založení dalšího spolku Filmový klub. 

22.  Bere na vědomí informaci kulturní komise o plánovaných akcích v prosinci. Na 
28.1.2023 je naplánován karneval. 

Ve Vrážném 6.12.2022 

 

 

 
 

………………………………  
     

Ing. Jana Hegerová  
 Starostka obce   
     

 



 

 


