
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 10.1.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

 

 

   

   

Program:   

1. Zahájení 

2. Schválení programu  

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  

4. Kontrola usnesení 

5. Zásady hospodaření v obecních lesích 

6. Poskytnutí dotace na Charitu Moravská Třebová 

7. Příspěvek na provoz Diakonie Broumov 

8. Žádost o odkup pozemku 747/1  

9. Revize mostu u čp. 14 

10. Došlá pošta  

11. Různé 

12. Diskuse 

 

1. Zahájení 

 

2. Schválení programu 

Program byl schválen počtem 7/0/0 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelem byl zvolen Jirgl Patrick, ověřovatelé Grohmannová Soňa, 

Popelková Kamila - schváleno počtem 7/0/0 

 



4. Kontrola usnesení 

Koupě pozemků a bezúplatný převod od Zemědělského podniku Razová (v 

likvidaci) – probíhají práce na znaleckém posudku 

Koupě pozemku p.č. 752 p. Malikovičová - probíhá jednání, na zasedání 

přislíben  prodej. 

Zaměření a zavedení kanalizace do majetku obce - objednáno u Geodézie 

Svitavy. 

 

5. Zásady hospodaření v obecních lesích 

Starostka seznámila občany a zastupitele se Zásadami hospodaření 

v obecních lesích a s cenami palivového dříví. Zájemci o palivové dříví se 

mohou hlásit u lesního hospodáře p. Libora Goše. 

schváleno počtem 7/0/0 

 

 

6. Poskytnutí dotace na Charitu Moravská Třebová 

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Charitu Moravská Třebová ve výši  

5 tis. Kč 

Schváleno počtem 7/0/0 

 

7. Příspěvek na provoz Diakonie Broumov 

Byla projednána žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek na provoz. 

Zamítnuto počtem 0/0/7 

 

8. Žádost o odkup pozemku p.č. 747/1 ostatní plocha 55 m2 - MUDr. 

Bednářová, ing. Kopřiva, MUDr. Kopřiva. 

Nabídka k odprodeji pozemku bude vyvěšena na úřední desce. 

 

9. Revize mostu u čp. 14 

Zastupitelstvo obce schválilo objednání mostních prohlídek 4 mostů (cena 

2.000,-/ks) - schváleno počtem 7/0/0 

 

10. Došlá pošta  

-  

 

11. Různé 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 1/2019 na  

Příspěvek na výkon státní správy ve výši 65 400,-kč a s rozpočtovým 

opatřením č. 4/2018, které je přílohou Usnesení. 

schváleno počtem 7/0/0 

 

Starostka informovala o jednání Sboru zástupců ohledně Pozemkových úprav. 

Zastupitelstvo sepíše požadavky na možné úpravy a zašle Agroprojekci 



Vysoké Mýto k vyčíslení nákladů případných změn. Poté zastupitelstvo 

vyhodnotí ekonomický přínos úprav. 

 

 

Situace ohledně DČOV – jsou vypracovány první projekty, které budou 

předány v pátek 11.1.2019. 

 

Pokračují projektové práce na dostavbě vodovodu SO „Teplice – I. etapa, 

vodovod Vrážné“, projekt by měl být zhotoven do 31.3.2019, uhradí SO 

Teplice. 

 

Starostka seznámila zastupitelstvo a občany se zůstatkem kč na účtu u ČS a 

ČNB. 

 

12. Diskuse 

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 25.2.2019 v 18.00 hod. 

 
 

 

 

 

 

Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 15 občanů 

Přečteno usnesení č. 1/2019 

Schváleno 7,0,0 

Zasedání ukončeno 20.00 hod. 

 

Starostka obce ………………………………………………    
  
Ověřovatelé …………………………………………………………………………. 

 
Ve Vrážném 12.1.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Usnesení č. 1/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 10.1.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1.Program schůze 
   Schváleno 7,0,0 
 
2..Zapisovatele – Jirgl Patrick 
   Ověřovatele – Popelková Kamila, Grohmannová Soňa 

   Schváleno 7,0,0 

3. Zásady hospodaření v obecních lesích a  ceny palivového dříví. 

Schváleno 7,0,0 

4.Příspěvek pro Charitu Moravská Třebová ve výši  5 tis. Kč 

Schváleno 7,0,0 

5. Objednání mostních prohlídek 4 mostů (cena 2.000,-/ks)   

Schváleno počtem 7/0/0 
 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 na Příspěvek na výkon státní správy ve výši 

65 400,-kč a  rozpočtové opatření č. 4/2018, které je přílohou Usnesení. 

Schváleno počtem 7/0/0 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1. Žádost o odkup pozemku p.č. 747/1 ostatní plocha 55 m2 - MUDr. Bednářová, ing. 
Kopřiva, MUDr. Kopřiva. 

2. Závěr z jednání Sboru zástupců na pozemkových úpravách - sepsání požadavků 

zastupitelstva na možné změny pozemkových úprav na Agroprojekci Vysoké Mýto. 

3.Informaci ohledně pokračujících prací na projektu Dostavba vodovodu  SO „Teplice 

– I. etapa, vodovod Vrážné. 

4. Informaci týkající se domovních čističek odpadních vod. 



5. Příští  zasedání proběhne 25.2.2019 v 18 hod. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

1. žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek na provoz. 

Zamítnuto 0/0/7 

 

 

 

 

…………………………………                         ………………………………. 
Ing. Jana Hegerová               Jiří Hazlbauer 
Starostka obce     Místostarosta obce 
 
Ve Vrážném 12.1.2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obec Vrážné 

Vrážné 34 

569 43 Jevíčko 

 

Zásady hospodaření v obecních lesích 

 
1. Veškeré zásahy v lese / těžební i pěstební/  budou prováděny dle Lesních 

hospodářských osnov /LHO/. 

2. Veškerá činnost během kalendářního roku je vedena v sešitu  - EVIDENCE   

ZÁSAHU v lese – eviduje lesní hospodář. 

3. Veškeré práce budou prováděny a odměňovány dle norem, dle kubíků.  

Práce, dřevo bude přebíráno lesním hospodářem, případně zástupcem 

kontrolního výboru. 

4. Při prodeji surových kmenů  bude vystaven dodací list / DL/, podepsaný členem 

zastupitelstva - lesním hospodářem  a dalším zástupcem obce, kterého ustanoví 

předem Zastupitelstvo obce Vrážné.  

Vystavený DL bude vyhotoven ve dvou  stejnopisech/ 1x odběratel a 1 x OÚ - 

jeho kopie  bude přiložena k faktuře nebo příjmovému dokladu z pokladny pro 

odběratele /. 

 Při odprodeji dříví bude odběratelem poukázána záloha na účet Obce před 

odvozem dřeva, nebo hotově při odvozu do pokladny obce. 

5. Palivové dřevo bude spotřebováno pro potřeby obce nebo bude nabídnuto 

občanům / vyvěšení na nástěnce alespoň 14 dnů před vlastní těžbou/, cena  bude 

vždy upřesněna, zda se bude jednat o samovýrobu nebo dřevo ,, hotové,,. 

 Před těžbou, po dohodě s revírníkem,  budou vždy stromy vyznačeny. 

 

 

Schváleno na schůzi ZO dne 10.1.2019 

 

 

Ve Vrážném 10.1.2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 25.2.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

   

   

Program:   

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  

4. Kontrola usnesení 

5. Volba povodňové komise 

6. Podpora činnosti záchr. stanice pro handicapované živočichy 

7. Pronájem majetku obce  

8. Výpověď smlouvy Scholaservis Prostějov – pověřenec GDPR 

9. Přepracování webových stránek 

10. Oslavy významného rodáka Jaromíra Korčáka 

11. Vyhodnocení přepracování VC5-R v Plánu společných zařízení 

12. Změna v Plánu společných zařízení HC2-R  

13. Organizace údržby zeleně 

14. Došlá pošta  

15. Různé 

16. Diskuse  

 

 

13. Zahájení 

 



14. Schválení programu 

Program byl schválen počtem 7/0/0 

 

15. Volba zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelem byl zvolen Jirgl Patrick, ověřovatelé Goš Libor, Hegerová 

Anežka - schváleno počtem 7/0/0 

 

16. Kontrola usnesení 
-Byly realizovány prohlídky mostů. Zápis a opatření jsou uloženy na obecním 
úřadě. 
-Zaměření a navedení kanalizace - kanalizace byla zaměřena, je třeba 
vypracovat projekt a požádat na odboru životního prostředí Moravská Třebová 
a o schválení částečné obecní kanalizace.  
-Byly předloženy 2 nabídky od SI stavebniny Městečko Trnávka na překrytí 
hudebního altánu, varianta plech  ( 19 tis. Kč) a  varianta eternit ( 38 tis. Kč). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o hudební altán, je plechová krytina nevhodná. 
Pokud se podaří získat příspěvek od MTJ na úpravu veřejného prostranství, 
bude překrytí objednáno. 
-Koupě domu č.p. 10. Za aktuální nabídnutou cenu obec nemá zájem o koupi. 
-Prodej pozemku p.č. 747/1 55m2 Kopřivovým dle žádosti byl schválen počtem 
7/0/0 
-Mříž na okno - firma Eldek nemá zájem o zhotovení mříže, bude poptáno 
jinde. 
-Převod a koupě pozemků od Zemědělského podniku Razová proběhl 
částečně, k prodeji parcely č. 136/4 orná půda 224 m2, zatím  podnik Razová 
nedostal souhlas z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav. 
-Koupě pozemku p.č. 752 o výměře 200m2 je stále v jednání, paní 
Malikovičová podala obci protinávrh, na základě kterého má zájem o pozemek 
p.č. 136/4 o výměře 224 m2, který však zatím není ve vlastnictví obce a dále o 
pozemek p.č. 137/10 o výměře 68 m2. Majitelka parcelu .č. 752 nyní nabízí 
také stávajícím uživatelům manželům Opletalovým, Brno. 
Starostka upozornila paní Malikovičovou na Usnesení č. 2/2016, kdy prodej 
pozemků p.č. 758 a p.č. 769, o který měla zájem, je do provádění komplexních 
pozemkových úprav zastaven a bude tedy předmětem dalšího jednání na 
zasedání zastupitelstva po pozemkových úpravách. Dále paní Malikovičovou 
upozornila, že užívá obecní pozemky bez nájemní smlouvy. 
 
 

17. Volba povodňové komise 
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu v povodňové komisi viz příloha. 

18. Podpora činnosti záchr. stanice pro handicapované živočichy 
Dotace ve výši 1000 Kč byla schválena počtem 6/0/1 
 

19. Pronájem majetku obce  
Schváleno dle předloženého návrhu, od 1.4.2019  počtem 7/0/0 
 



20. Výpověď smlouvy Scholaservis Prostějov – pověřenec GDPR 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

21. Přepracování webových stránek 
Poptáno u pana ing. Všetičky z Prostějova, který navrhl cenu 10 000,-kč. Na 
základě tohoto je navržena možnost kompletního přepracování webových 
stránek. Starostka obce zjistí možnost dotací.  
 

22. Oslavy významného rodáka Jaromíra Korčáka 
Zastupitelstvo bere na vědomí přípravné práce na zhotovení pamětní desky 
Jaromíra Korčáka, kterou bude financovat Karlova Univerzita. Deska by měla 
být umístěna na budově OÚ. Termín oslav – říjen. Kulturní komise bere na 
vědomí zajištění organizace. 
 

23. Vyhodnocení přepracování VC5-R (Vémole) v Plánu společných zařízení 
 
Bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva obce, na základě 
doplňujících informací od Pozemkového úřadu. 
 

24. Změna v Plánu společných zařízení HC2-R  
HC2R - hlasování - 5/0/2 - proti zrušení navrhovaného stromořadí hlasovali 
Jirgl, Hazlbauer, ostatní byli pro zrušení navrženého stromořadí. 
 

25. Organizace údržby zeleně 
Karel Navrátil a Jan Němec nabízejí pokračování v údržbě zeleně. 
Odsouhlaseno 7/0/0 
 

26. Došlá pošta  
-p. Bartošík - cesta k nemovitosti, která není ve vlastnictví obce, je ve špatném 
stavu - nově je navržena ve společném zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav. 
Dále žádá na této cestě o umístění nádoby na posyp - bude projednána 
možnost přesunout některou stávající, případně nákup nové. 

-Manželé Hollerovi žádají o přístup ke své nemovitosti ze „Zahrádek“. Obec 
vejde v jednání s pozemkovým úřadem a paní Štěrbovou, která nabízí obci 
možnost směny v rámci pozemkových úprav, případně odprodeje pozemku pro 
umožnění přístupu Hollerovým k nemovitosti. 

-M. Pařilová  žádá v rámci pozemkových úprav o přístup k pozemkům p.č. 700 
a 701.Tato situace již byla řešena na zasedání zastupitelstva 30.7.2018, kdy 
vjezd k pozemku bude zajištěn ze strany kolem nemovitostí Navrátilových a 
Říhových.  
 

27. Různé. 
-Kontroly DČOV pro potřeby poskytnutí příspěvku od obce budou kontrolu 
zajišťovat místostarosta p. Hazlbauer a pí. Grohmannová. 
-Starostka obce svolá společnou schůzku zastupitelstva obce, zástupce 



Pozemkového úřadu a sboru zástupců, kde budou projednány další změny ve 
společných zařízeních a připomínky v rámci komplexních pozemkových úprav. 
 

 
 

28. Diskuse  
V bouřlivé diskusi vystoupilo několik občanů, zejména s příspěvky ohledně 
komplexních pozemkových úprav. 
 

Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 15 občanů 

Přečteno usnesení č. 2/2019 

Schváleno 7,0,0 

Zasedání ukončeno 20.45 hod. 

 

Starostka obce ………………………………………………    
  
Ověřovatelé …………………………………………………………………………. 

 
Ve Vrážném 1.3.2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 2/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 25.2.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1.Program schůze 
   Schváleno 7,0,0 
 
2..Zapisovatele – Jirgl Patrick 
   Ověřovatele – Libor Goš, Hegerová Anežka 

   Schváleno 7/0/0 

3.Prodej pozemku p.č. 747/1 ostatní plocha 55 m2 - MUDr. Bednářová, ing. Kopřiva, 
MUDr. Kopřiva. Jiný zájemce se nepřihlásil, cena 23,-kč m2, prodej se uskuteční na 
náklady kupujícího. Nabídka byla vyvěšena dne 15.1.2019, sejmuta dne 30.1.2019. 

Schváleno 7/0/0 

4.Příspěvek pro záchrannou stanici Zelené Vendolí pro handicapované živočichy 
v částce 1000,- kč 

Schváleno 6/0/1  

5. Zastupitelstvo schvaluje podání výpovědi společnosti Scholaservis Prostějov, která 
je pověřencem GDPR, z důvodu vysokých nákladů za tuto službu. Výpovědní lhůta je 
6 měsíců.   

Schváleno počtem 7/0/0 

6.Zvýšení pronájmu budovy OÚ od 1.4.2019 viz příloha. 

Schváleno počtem 7/0/0 

 7. Změnu v Plánu společných zařízení HC2-R, vynecháním plánovaného 
stromořadí. 

Schváleno 5/0/2 (proti Jirgl, Hazlbauer) 

8. Údržbu zeleně bude v letošním roce provádět Karel Navrátil a Jan Němec. 

Schváleno 7/0/0 

9. Zajištění posypové nádoby k domu čp. 44 Bartošíkovi buď přesunutím některé 
nevyužívané nádoby nebo zakoupením nádoby nové. 



Schváleno 7/0/0 

10. Kontrolu dokončení DČOV před proplacením příspěvku na zbudování DČOV 
bude zajišťovat Jiří Hazlbauer a Soňa Grohmannová. 

Schváleno 7/0/0 

11. Zastupitelstvo pověřuje starostku svoláním společné schůzky zastupitelstva a 
Sboru zástupců, kde budou projednány změny a připomínky ke společným zařízením 
a komplexním pozemkový úpravám. 

Schváleno 7/0/0 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1..Nabídku SI stavebniny Městečko Trnávka na překrytí hudebního altánu, vhodnější 
varianta pro hudební altán je eternit (38 tis. Kč). Práce bude objednána, jakmile obec 
získá příspěvek na úpravu veřejného prostranství. 

2. Složení povodňové komise. 

3. Protinávrh paní Malikovičové ohledně záměru koupě pozemku p.č. 752. Paní 

Malikovičová pozemek momentálně nabízí stávajícím uživatelům manželům 

Opletalovým z Brna. 

4. Návrh na přepracování webových stránek od pana ing. Všetičky Prostějov v částce 

10 tis. Zastupitelstvo navrhuje kompletní přepracování webových stránek i za částku 

vyšší, zároveň  pověřuje starostku sledováním možností dotace na tyto úpravy. 

5. Informaci týkající se pokračujících prací na schválení částečné obecní kanalizace. 

6. Připomenutí  130 let úmrtí  významného rodáka Jaromíra Korčáka v říjnu 2019, na 

programu umístnění pamětní desky na budově OÚ, která bude financována Karlovou 

Univerzitou. 

7. Nabídku paní J. Štěrbové ke směně či prodeji pozemku kvůli zajištění příjezdu 

k nemovitosti Hollerových do dvorku (ze Zahrádek). Bude řešeno v rámci 

komplexních pozemkových úprav. 

8. Zpracování účetnictví od 1.3. 2019 bude zajišťovat paní Ludmila Veselá, Moravská 

Třebová. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Koupi domu čp. 10 za cenu 300 000,-kč, z důvodu špatného stavu nemovitosti 

je cena vysoká. 

 

 

…………………………………                         ………………………………. 
Ing. Jana Hegerová               Jiří Hazlbauer 



Starostka obce     Místostarosta obce 
 
Ve Vrážném 1.3.2019 
 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 15.3.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

   

   

Program:   

1.Zahájení  

2.Schválení programu  

3.Volba zapisovatele a ověřovatelů  

4.Kontrola usnesení 

5.Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2018 

6.Projednání připomínek ke komplexním pozemkovým úpravám 

7.Došlá pošta  

8.Různé 

9.Diskuse  

 

1. Zahájení 

 

2. Schválení programu 

Program byl schválen počtem 7/0/0 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelem byl zvolen Jirgl Patrick, ověřovatelé Popelková, Grohmannová - 

schváleno počtem 7/0/0 

 

4. Kontrola usnesení 
5.3.2019 proběhla společná schůzka zastupitelstva obce Vrážné a Sboru 



zástupců ohledně pozemkových úprav. 
Posypová nádoba k Bartošíkům bude zakoupena nová. 
 

5. Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2018 
Zápis odsouhlasen počtem 7/0/0 
 
 

6. Projednání připomínek ke komplexním pozemkovým úpravám 
- Zúžení cesty ve Vémolách nad strží, úspora asi 2000 m2, vyšetřené m2  
použít na průlehy, pokud neprojeví zájem vlastníci. Práce projektanta 
Agroprojekce Litomyšl 6970,-kč- odsouhlaseno počtem 6/0/1 - proti p. Jirgl 
- Zkrácení cest DC10 a DC12 .Prodloužit 10001/62, aby se vlastníci dostali 
k pozemku 68/3 a 31/32 - schváleno 7/0/0 
- Přeložení cesty HC13 přímo proti vjezdu na pozemek Hollerových  (p.č. 25/1), 
p.č. 10001/66 ponechat vlastníkovi- odsouhlaseno počtem 7/0/0 
- Na studnu v zahrádkách dát samostatné parcelní číslo a nechat obci, bude-li 
vlastník souhlasit - odsouhlaseno počtem 7/0/0 
- Podél rygolu v zahrádkách p.č. 10001/71 nechat 3 m na projetí a možnost 
údržby,p.č. 10001/79 rozpustit vlastníkům - 7/0/0 
- p.č. 72/17 ponechat obci - 7/0/0 
- p.č. 129/18 a 129/1 - nechat obci co je mimo ohrady paní Malikovičové - 7/0/0 
-Vynechání rezerv v projektu na cestách - 7/0/0 
-Na rozvoj obce vyčlenit 3000 m2 v lokalitě p.č. 690 v souladu s Územním 
plánem -  6/0/1, proti p. Jirgl 
- Prodloužit cestu 10001/8 k pozemku 66/2 - 7/0/0 
- Prodej p.č. 769/4 paní Malikovičové viz usnesení 1/2016 a 2/2016, pak  p.č. 
769/5 ponechat do směn - 7/0/0 
- Část P.č. 758, kterou  užívá paní Malikovičová jako dvorek, vyčlenit jako 
samostatnou parcelu a ponechat obci.Paní  Malikovičové schválen prodej v 
Usnesení 1/2016, který proběhne po KoPÚ- 6/0/1 - proti. p. Hazlbauer 
- Zřízení věcného břemene v rámci pozemkových úprav na pozemcích přes 
které vede stávající vodovod - odsouhlaseno počtem 7/0/0 
 

7. Došlá pošta  
Uzavření Smlouvy o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného 
fondu pro knihovny v regionu Pardubice, výše finančního příspěvku 1000,- Kč, 
schváleno počtem 7/0/0 
Nabídka Městské policie Jevíčko na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro 
působení strážníků v obci. 
 
 

8. Různé 
Rozpočtové opatření č. 2 (podpora krizového řízení), je přílohou Usnesení - 
schváleno 7/0/0 
Vypracování projektu v ceně 6800,- kč na Septik a zemní filtr k čištění 
odpadních vod v budově obecního úřadu, sestava na úrovni ČOV – schváleno 
7/0/0 
 



Diskuse 
Dětské hřiště - starostka obce prověří možnost dotací z MAS 
 
Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 5 občanů 

Přečteno usnesení č. 3/2019 

Schváleno 7,0,0 

Zasedání ukončeno 19.17 hod. 

 

Starostka obce ………………………………………………    
  
Ověřovatelé ………………………………………………… 

 
Ve Vrážném 18.3.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 3/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 15.3.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1.Program schůze 
   Schváleno 7,0,0 
 
2..Zapisovatele – Jirgl Patrick 
   Ověřovatele – Popelková Kamila, Grohmannová Soňa 

   Schváleno 7/0/0 

3.Zápis z inventarizace majetku k 31.12.2018 

Zápis odsouhlasen počtem 7/0/0 

 

4. Připomínky k plánu společných zařízení a komplexním pozemkovým úpravám 

- Zúžení cesty ve Vémolách nad strží, úspora asi 2000 m2, vyšetřené m2  použít na 

průlehy, pokud neprojeví zájem vlastníci. Práce projektanta Agroprojekce Litomyšl 

6970,-kč- odsouhlaseno počtem 6/0/1 - proti p. Jirgl 

- Zkrácení cest DC10 a DC12 .Prodloužit 10001/62, aby se vlastníci dostali 

k pozemku 68/3 a 31/32 - schváleno 7/0/0 

- Přeložení cesty HC13 přímo proti vjezdu na pozemek Hollerových  (p.č. 25/1), p.č. 

10001/66 ponechat vlastníkovi- odsouhlaseno počtem 7/0/0 

- Na studnu v zahrádkách dát samostatné parcelní číslo a nechat obci, bude-li 

vlastník souhlasit - odsouhlaseno počtem 7/0/0 

- Podél rygolu v zahrádkách p.č. 10001/71 nechat 3 m na projetí a možnost 

údržby,p.č. 10001/79 rozpustit vlastníkům - 7/0/0 

- p.č. 72/17 ponechat obci - 7/0/0 

- p.č. 129/18 a 129/1 - nechat obci co je mimo ohrady paní Malikovičové - 7/0/0 

-Vynechání rezerv v projektu na cestách - 7/0/0 

-Na rozvoj obce vyčlenit 3000 m2 v lokalitě p.č. 690 v souladu s Územním plánem -  

6/0/1, proti p. Jirgl 

- Prodloužit cestu p.č. 10001/8 k pozemku p.č. 66/2 - 7/0/0 

- Prodej p.č. 769/4 paní Malikovičové viz usnesení 1/2016 a 2/2016, pak  p.č. 769/5 

ponechat do směn - 7/0/0 

- Část P.č. 758, kterou  užívá paní Malikovičová jako dvorek, vyčlenit jako 

samostatnou parcelu a ponechat obci.Paní  Malikovičové schválen prodej v Usnesení 

1/2016, který proběhne po KoPÚ- 6/0/1 - proti. p. Hazlbauer 

- Zřízení věcného břemene v rámci pozemkových úprav na pozemcích přes které 



vede stávající vodovod - odsouhlaseno počtem 7/0/0 

 

5.Uzavření Smlouvy o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu    

pro knihovny v regionu Pardubice, výše finančního příspěvku 1000,- Kč, 

schváleno počtem 7/0/0 

6. Rozpočtové opatření č. 2 (podpora krizového řízení), které je přílohou  

Usnesení  - schváleno 7/0/0 

7. Vypracování projektu na čištění odpadních vod v budově obecního úřadu 

v ceně 6800,- kč na septik a zemní filtr , sestava na úrovni ČOV - 7/0/0 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
Nabídku Městské policie Jevíčko na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro 

působení strážníků v obci. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zjištěním možností dotace MAS na 

dětské hřiště. 

 

 

 

 

 

…………………………………                         ………………………………. 
Ing. Jana Hegerová               Jiří Hazlbauer 
Starostka obce     Místostarosta obce 
 
Ve Vrážném 18.3.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 13.6.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

   

   

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Kontrola usnesení 
5. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce , závěrečného účtu a účetní 

závěrky za rok 2018 
6. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
7. Prodej pozemku p.č. část 501/7 a  p.č. část 743/1 
8. Prodej pozemku p.č. část 118/2 
9.  Výzva regionu MTJ k platbě členského příspěvku na rok 2019 ve výši 25,- 

Kč/obyvatele a mimořádného příspěvku 
10. Petiční akce proti záměru vlády zrušit stavební úřady na malých obcích 
11. Žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, 

z.s. 
12. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. 
13. Došlá pošta 
14. Různé 
15. Diskuse, příprava pouti 

 

1. Zahájení 

 

2. Schválení programu 

Program byl schválen počtem 7/0/0 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  

Zapisovatelem byl zvolen Jirgl Patrick, ověřovatelé Goš Libor, Hegerová Anežka - 

schváleno počtem 7/0/0 

 



4. Kontrola usnesení 
Pozemkové úpravy – starostka informovala o postupu prací na společném zařízení v 
rámci komplexních pozemkových úprav. Do konce července by se měly dotčené 
orgány vyjádřit k zapracovaným připomínkám ve společném zařízení. 
 
 

5. Projednání výsledků hospodaření za rok 2018 
Starostka obce seznámila přítomné: 
a) S výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Krajským úřadem 

Pardubického kraje provedené dne 24.5.2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

b) Se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce Vrážné za rok 2018. 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí se 
závěrečným účtem a  účetní závěrkou za rok 2018 sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2018. 
Schváleno počtem 7/0/0 
 
 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 
b) Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu prací firmy Eldek s.r.o. Cetkovice 
na opravě hasičské zbrojnice na 255 tis. Kč 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

7. Prodej pozemku p.č. část 501/7 a  p.č. část 743/1   
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Michala Křenka, Chornice o odkup pozemku 
p.č. část 501/7 a  p.č. část 743/1  -  o výměře cca 130 m2 dle přiloženého plánku. 
Záměr odprodat pozemek bude vyvěšen na úřední desce. 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

8. Prodej pozemku p.č. 118/2 část 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Marie Vlasákové, Brno o odkup pozemku p.č.  
118/2 část viz plánek.  

Záměr odprodat tento pozemek nebyl schválen - 0/1/6  

 

9. Výzva k úhradě příspěvku Regionu MTJ 

a) Zastupitelstvo obce schválilo Výzvu regionu MTJ k úhradě členského příspěvku pro 
rok 2019 ve výši 25 kč/1 obyvatele obce. 

b) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace 43 062,- kč na 
Obnovu veřejného prostranství v obci  Vrážné a mimořádný příspěvek Regionu 
MTJ, který bude činit rozdíl mezi skutečnou celkovou cenou a přidělenou dotací. 
Starostka poptá nátěr hudebního altánu. 

 
Schváleno počtem 7/0/0 



 
 

10. Petiční akce 
Starostka obce informovala o petiční akci SMSČR proti rušení stavebních úřadů 
z působnosti obcí.  Zastupitelstvo obce Vrážné podporuje petiční akci proti odebrání 
agendy stavebních úřadů obcím a nesouhlasí se záměrem Vlády ČR odebrat výkon 
působnosti stavebních úřadů obcím. 
Schváleno 7/0/0 
 

11. Žádost o příspěvek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, zs. 
Zastupitelstvo tuto žádost bere na vědomí. 
 

12. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. Praha 8 ve výši 2000,-kč   
Schváleno počtem 6/1/0 
 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby  malé průtočné vodní nádrže se vzdouvacím zařízením umístěné 
severovýchodně od obce, u chaty čp. 41 na bezejmenném vodním toku IDVT 
10194428 sloužící pro potřeby stanové táborové základny TJ Sokol Kojetín v letních 
měsících. TJ Sokol Kojetín je historicky vlastníkem této stavby. 
 

14. Různé 

Informace komisí dle zápisů z jejich zasedání. Kontrolní a finanční komise navrhují 
uzavření pachtovních či nájemních smluv, případně kupních smluv s občany, kteří 
využívají pozemky obce. Vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám starostka na 
příštím zasedání navrhne postup v této záležitosti.  
Zůstatek na BÚ u ČS k 31. 5. 2019 je 70 636,83 Kč, u ČNB 3 049 084,03 kč.  
Příjmy k 31. 5. činily 878 890,- kč, výdaje 769 639,20 kč. 
 
Lesní hospodář p. Goš seznámil přítomné s probíhajícími těžebními pracemi těžbu 
surového dřeva na stojato (SM zasažené kůrovcem) společností Dřevo – Málek s.r.o. 
Protivanov  v „Zálíčku“ cca 150 m3 za cenu 200,-kč/m3, cena je stanovena po odečtení 
nákladů na výrobu, přiblížení dřeva a odvozu dřeva na pilu. Dále proběhla těžba 39 m3 
v lokalitě Chrastavec a v Rakách. 
 

SDH – starostka informovala o poptávce mříže na hasičskou zbrojnici u p. Krátkého 
Hartinkov a zhotovení nápisu „Hasičská zbrojnice“ u firmy Rustika Jevíčko.  
Dále sdělila, že došlo ke krádeži 4 ks zásahových kalhot z hasičské zbrojnice. Tuto 
skutečnost oznámí PČR. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dotační program na 
pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany včetně zásahových 
oděvů, žádosti se podávají do konce června. Starostka zjistí, zda je možné požádat o 
dotaci na zásahové kalhoty. 
 

Informace o třídění odpadů –  starostka informovala o možném svážení plastového 
odpadu v pytlích od jednotlivých nemovitostí, a to 1x za měsíc. Zastupitelstvo 
pověřuje starostku jednáním se společností SUEZ  uzavřením změny ve smlouvě a 
pořízením pytlů do obce. 



Dále poskytla informace o společnosti TS Malá Haná, která v našem regionu také sváží 
odpad. 
 
 

Info k ČOV – zastupitelstvo bere na vědomí možnost získání dotace Výzva č. 17/2017 
v rámci Národního programu Životní prostředí na vybudování domovních ČOV. 
Starostka dále informovala o pokračující administrativní činnosti na povolení 
vypouštění odpadních vod do stávající částečné obecní jednotné kanalizace a o 
cenové nabídce firmy ASIO a AB Plast na čištění odpadních vod budovy OÚ. 
 
Nabídka ÚP – zastupitelstvo bere na vědomí možnost získání dotace od ÚP na 
zaměstnání uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce, prozatím tuto 
nabídku nevyužije. 

 

15. Diskuse 
Předsedkyně kulturní komise seznámila občany s organizací Cyrilometodějské pouti a 
oslav 130. Výročí SDH. 
Příští zasedání zastupitelstva je 1. 8. 2019 v 18.00 hod. 
 

Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 10 občanů 

Přečteno usnesení č. 4/2019 

Schváleno 7,0,0 

Zasedání ukončeno 19.17 hod. 

 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 

 
Ve Vrážném 18.6.2019 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



Usnesení č. 4/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 13.6.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program schůze 
   Schváleno 7/0/0 
 

2. Zapisovatel – Jirgl Patrick 
       Ověřovatelé – Goš Libor, Popelková Kamila 

       Schváleno 7/0/0 

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, souhlasí se 
závěrečným účtem a  účetní závěrkou za rok 2018 sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2018. 

 Schváleno 7/0/0 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

5.  Navýšení rozpočtu prací firmy Eldek s.r.o. Cetkovice na opravě hasičské zbrojnice na 
255 tis. Kč 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

6. Záměr prodeje pozemku p.č. část 501/7 a  p.č. část 743/1 o výměře cca 130m2 dle 
přiloženého plánku, p. Michal Křenek, U hřiště 278, Chornice 
Schváleno počtem 7/0/0 
 

7. Zastupitelstvo obce schválilo Výzvu regionu MTJ k úhradě členského příspěvku pro 
rok 2019 ve výši 25,- kč/1 obyvatele obce. 

Schváleno počtem 7/0/0 
 

8. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace 43 062,- kč na 
Obnovu veřejného prostranství v obci  Vrážné a mimořádný příspěvek Regionu MTJ, 
který bude činit rozdíl mezi skutečnou celkovou cenou a přidělenou dotací.  

Schváleno počtem 7/0/0 
 

9. Zastupitelstvo obce Vrážné podporuje petiční akci proti odebrání agendy stavebních 
úřadů obcím a nesouhlasí se záměrem Vlády ČR odebrat výkon působnosti stavebních 
úřadů obcím. 
Schváleno 7/0/0 



10. Příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. Praha 8 ve výši 2000,-kč   
Schváleno počtem 6/1/0 
 
 

 
 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Informaci o postupu prací Pozemkového úřadu na společném zařízení v rámci 
Komplexních pozemkových úprav. 

2.  Žádost o příspěvek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, zs. 
3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  malé průtočné vodní nádrže 

se vzdouvacím zařízením umístěné severovýchodně od obce, u chaty čp. 41  na 
bezejmenném vodním toku IDVT 10194428 sloužící pro potřeby stanové táborové 
základny TJ Sokol Kojetín. 

4. Zprávu kontrolní a finanční komise a dále zprávu lesního hospodáře o probíhajících 
těžebních pracích. 

5. Dotační program na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

včetně zásahových oděvů, žádosti se podávají do konce června.  

6. Pokračující práce na opravě hasičské zbrojnice. 

7. Možnost svážení plastového odpadu v pytlích od jednotlivých nemovitostí, a to 1x za 

měsíc společností SUEZ využití zdrojů Praha 2 

8. Výzvu č. 17/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí k poskytnutí podpory 

na vybudování domovních ČOV a  dále  pokračující administrativní činnosti na 

povolení vypouštění odpadních vod do stávající částečné obecní jednotné kanalizace. 

Cenové nabídce firmy ASIO a AB Plast na čištění odpadních vod budovy OÚ. 

9. Nabídku od ÚP na zaměstnání uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                            ………………………………. 
Ing. Jana Hegerová                    Jiří Hazlbauer 
Starostka obce     Místostarosta obce 
 
Ve Vrážném 19.6.2019 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné, konaného dne 1.8.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Hazlbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka (příchod 18.15 hod) 

  Popelková Kamila (příchod 18.20 hod) 

  Grohmannová Soňa 

   

   

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Aktualizace společného zařízení KPÚ 
5. Pořízení nového územního plánu 
6. Prodej pozemku část p.č. 501/7 a část p.č. 743/1 
7. Kontrola usnesení 
8. Různé 
9. Diskuse 

 
 
1.Zahájení 
2. Schválení programu – program doplněn o bod prodej pozemku část p.č.  501/7 a  část p.č.  
743/1  
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0 (2členky ZO zatím nepřítomny) 
 
3.Zapisovatelka Soňa Grohmannová, ověřovatelé zápisu Patrick Jirgl, Libor Goš 
Pro: 5, proti 0, zdržel se 0 (2členky ZO zatím nepřítomny) 
 
4. Aktualizace  společného zařízení KPÚ  
Starostka přivítala hosty z Pozemkového úřadu ve Svitavách ing. Šimka a ing. Záleského, 
projektanta p. Pavlíčka z Agroprojekce Litomyšl. Ing. Šimek seznámil přítomné se situací 
ohledně Komplexních pozemkových úprav ve Vrážném. Na základě požadavku nového 
zastupitelstva obce  byla zpracována aktualizace společného zařízení, p. Pavlíček předložil 
mapu aktualizovaného společného zařízení a vysvětlil konkrétní úpravy, které se týkaly: 

- úpravy bilancí záboru,  
- u VC5 úprava trasy - navrácení cesty do původního místa (nyní zarostlé buření),  
- zkrácení DC 10 
- zrušení polní cesty HC13 
- zrušení interakčního prvku IP4 



- vytvoření doplňkových cest DC 14, DC 15, DC 16, DC 17, DC 18 kvůli přístupu 
k pozemkům 
Dotčené orgány neměly k těmto úpravám připomínky. Dále budou Komplexní 
pozemkové úpravy probíhat tak, že budou zaslány návrhy jednotlivým vlastníkům 
k vyjádření včetně rekapitulací pozemků. 
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci plánu společného zařízení v rámci řízení KPÚ 
v katastrálním území Vrážné. 
Pro 4, proti 0, zdrželi se 2, (1 členka zatím nepřítomna) 
 
5.Pořízení nového územního plánu  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) pořízení nového územního plánu, 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
b)určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starostka, 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
c)pořizovatelem územního plánu bude MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a 
územního plánování. 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku -  část p.č.  501/7 (cca 10,5 m2) a  
část p.č.  743/1 (cca 119 m2) panu Michalu Křenkovi,  bytem U hřiště 278, Chornice. 
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen od 17.6.2019 do 3.7.2019, žádný jiný zájemce se 
nepřihlásil. Prodej pozemků je za cenu 23,-kč/m2 a na náklady kupujícího. Kupující  
předloží  geometrický plán k sepsání kupní smlouvy, hranice nově zaměřených 
pozemků bude odsouhlasena zástupcem obce.  
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
 

      7.Kontrola usnesení 
 
- starostka informovala o čerpání dotace od Regionu MTJ na úpravu návsi – proběhlo 

překrytí střechy za cenu 37 810,- kč SI Stavebniny Městečko Trnávka, k vyčerpání 
zůstává 23 707,-kč , byl poptán nátěr altánu  u pana Dvořáka Městečko Trnávka. 
Práce provede v měsíci září. Před tím je nutné opravit podbití střechy, práce poptána 
u pana Libora Goše na DPP. 
Zastupitelstvo schvaluje  další natěračské práce na návsi panem Dvořákem, Městečko 
Trnávka k vyčerpání dotace. Dále schvaluje podbití altánu p. Liborem Gošem, Vrážné. 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 

 
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí objednání revize elektroinstalace v altánu, 

v budově hasičské zbrojnice a v budově obecního úřadu včetně hromosvodů u pana 
Jana Hotárka, Útěchov. 
 

- Starostka dosud neuzavřela smlouvu se společností SUEZ na svážení odpadu 
v plastových pytlích, nejdříve proběhne zkušební provoz. 
 

- Na základě návrhu předsedů finančního a kontrolního výboru ohledně užívaných 
obecních pozemků bez nájemní smlouvy starostka uvedla následující postup. Ve 



spolupráci s finančním a kontrolním výborem vypracuje adresné záměry uživatelům 
těchto pozemků buď k pronájmu, pachtu nebo prodeji nejdříve v intravilánu obce 
vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám. 

 
- Starostka dále informovala o odložení případu - zcizení zásahových kalhot z hasičské 

zbrojnice Policií ČR. O dotaci na 4ks zásahových kalhot požádala. 
 

 
8. Různé 
- Žádost o dotaci na opravu kapličky byla dle portálu MZE schválena, písemné 

vyrozumění zatím nepřišlo. Starostka poptá práce u 2 firem. 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje opravu koryta potoka u rybníka a u chaty p. Studeného. 
Svolá protipovodňovou komisi ke zjištění dalších závad a nutných úprav vodního toku. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Připomínka občanky H. Malikovičové k zaniklé srážce u kopce Čerťáku. 
 

- Starostka podala informaci k budování DČOV (domovní čistírna odpadních vod) – byla 
podána žádost na MěÚ Moravská Třebová, odbor životního prostředí o povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro částečnou jednotnou kanalizaci 
v obci (3 stoky). Jakmile dostane vyrozumění, bude informovat občany. Zároveň 
upozornila, že proběhla platnost cenových nabídek společnosti AB Plast s.r.o. Čistá a 
Asio spol. s r.o. Brno. Starostka poptá nové nabídky včetně ČOV k budově obecního 
úřadu. 
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit podání žádosti  o poskytnutí podpory na 
domovní čistírny odpadních vod – Výzva č. 17/2017 v rámci Národního programu 
Životní prostředí. 
Pro 0, proti 6, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen. 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu na příspěvek na vybudování 
domovní čistírny odpadních vod do konce roku 2020.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

-  Místostarosta informoval o přípravě oslav rodáka Prof. RNDr. Jaromíra Korčáka, DrSc 
v prvním říjnovém víkendu. Proběhla diskuse k návrhu na pamětní desku, která bude 
umístěna na budově obecního úřadu na náklady UK.  
 

- Starostka informovala o vyúčtování pouti, do pokladny odvedeno 9 402,-kč. 
 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí uspořádání ohňostroje na návsi táborem TJ Sokol 
Kojetín, večer 10. 8. 2019 v rámci programu pro děti.  
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zastupitele P. Jirgla neúčtovat pronájem 
hudebního altánu táboru TJ Sokol Kojetín – turnus rodiče s dětmi  dne 10.8.2019.  
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 
Připomínka p. O. Němce – k omezení hlučnosti při pronájmech zejména venkovního 
altánu. Starostka doplní do smlouvy o pronájmu. 
 
 



- Kulturní akce  - 24.-25.8.2019 proběhnou v táboře TJ Sokol Kojetín oslavy 40. Výročí 
založení tábora ve Vrážném.  Starostka pozvala přítomné na tradiční Setkání na 
hranici Bezděčí – Vrážné dne 2.8.2019. 
 

9. Diskuse 
 
- Dotaz zastupitele P. Jirgla k pokračujícím pracem na nových webových stránkách a k 

registraci domény www.vrazne.org. Starostka registraci zajistí, na novém vzhledu 
stránek spolupracuje s panem V. Všetičkou Prostějov. 

- Dotaz P. Němcové k dětskému hřišti. Starostka informovala o možnosti získání 
příspěvku od MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. výzva „Malý LEADER“ by měla 
být vypsána  na podzim, pouze na opravu hřiště. Starostka  připraví podklady na příští 
zasedání zastupitelstva. 
- Příspěvek do diskuse H. Malikovičové k novému územnímu plánu. Konstatovala, že 
dle zákona jsou jednání ohledně územního plánu veřejná. Dále v informačním letáku 
postrádala informaci o termínu zasedání zastupitelstva. Informace byla řádně 
zveřejněna na úřední desce, včetně desky elektronické.  Termín příštího zasedání 
bude uveden také v informačním letáku. 

  
- Příští zasedání zastupitelstva obce 16. 9. 2019 v 18 hod. 

 
Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 11 občanů, 3 hosté 

Přečteno usnesení č. 5/2019 

Schváleno 7,0,0 

Zasedání ukončeno 19.25 hod. 

 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 

 
Ve Vrážném 5. 8. 2019 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.vrazne.org/


Usnesení č. 5/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 1.8.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program schůze 
   Pro 5/proti 0/zdržel se 0 (2 členky zatím nepřítomny) 
 
2.Zapisovatelku – Soňu Grohmannovou 
       Ověřovatele – Goš Libor, Jirgl Patrick 

       Pro 5/proti 0/zdržel se 0 (2 členky zatím nepřítomny) 

3. Aktualizaci plánu společného zařízení v rámci řízení Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Vrážné. 
Schváleno pro 4, proti 0, zdrželi se 2, (1 členka zatím nepřítomna) 
 
4. Pořízení nového územního plánu  
a) pořízení nového územního plánu, 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
b)určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starostka, 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
c)pořizovatelem územního plánu bude MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního 
plánování. 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5. prodej pozemku -  část p.č.  501/7 (cca 10,5 m2) a  část p.č.  743/1 (cca 119 m2) panu 
Michalu Křenkovi,  bytem U hřiště 278, Chornice, za cenu 23,-kč/m2 a na náklady kupujícího. 
Kupující  předloží  geometrický plán k sepsání kupní smlouvy, hranice nově zaměřených 
pozemků bude odsouhlasena zástupcem obce.  
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Natěračské práce na návsi panem Dvořákem, Městečko Trnávka k vyčerpání dotace 
Regionu MTJ. Dále schvaluje podbití altánu p. Liborem Gošem, Vrážné. 
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7.  Opravu koryta potoka u rybníka a u chaty p. Studeného a další  nutné úpravy vodního 
toku na základě posouzení protipovodňové komise. 

Pro: 7, proti 0, zdržel se 0 
 

8.Návrh podání žádosti  o poskytnutí podpory na domovní čistírny odpadních vod – Výzva č. 
17/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí. Návrh nebyl schválen. 
Pro 0, proti 6, zdržel se 1 



9.Prodloužení termínu na příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod 
do konce roku 2020.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Neúčtovat pronájem hudebního altánu táboru TJ Sokol Kojetín – turnus rodiče 
s dětmi  dne 10.8.2019.  
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. objednání revize elektroinstalace v altánu, v budově hasičské zbrojnice a v budově 
obecního úřadu včetně hromosvodů u pana Jana Hotárka, Útěchov. 

 
2. odložení případu - zcizení 4 ks zásahových kalhot z hasičské zbrojnice. 

 
3. vypracování adresných záměrů těm, kteří užívají bezplatně obecní pozemky buď 

k pronájmu, pachtu nebo prodeji nejdříve v intravilánu obce vzhledem k probíhajícím 
pozemkovým úpravám. 

 
4. vyúčtování pouti, do pokladny odvedeno 9 402,-kč. 

 
5. uspořádání ohňostroje na návsi táborem TJ Sokol Kojetín, večer 10. 8. 2019 v rámci 

programu pro děti.  
 

6. Pokračující práce na přípravě oslav rodáka Prof. RNDr. Jaromíra Korčáka, DrSc. 
v prvním říjnovém víkendu, zejména návrh na pamětní desku, která bude umístěna na 
budově obecního úřadu na náklady Univerzity Karlovy. 
 

 
 

 

 

…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      
 
 
Ve Vrážném 5.8.2019 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné, konaného dne 16.9.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka  

  Popelková Kamila 

  Grohmannová Soňa 

Omluven:  Halzbauer Jiří   

   

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Kontrola usnesení 
5. Projednání výsledku kontroly MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly včetně 

návrhu nápravných opatření 
6. Obecně závazná vyhláška 1/2019 
7. Obecně závazná vyhláška 2/2019 
8. Obecně závazná vyhláška 3/2019 
9. Požární řád 
10. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 

větší počet osob v obci Vrážné 
11. Rozpočtové opatření č. 4/2019 
12. Záměr prodeje pozemku p.č. 794 část 
13. Poskytnutí dotace z rozpočtu PK pro jednotky SDH obce na rok 2019 II.kolo 
14. Žádost k vyřezání náletových a suchých dřevin A. Procházka 
15. Žádost ohledně údržby zeleně u plotu – manželé Hollerovi 
16. Různé 
17. Diskuse 

 
 
 
1.Zahájení 
Starostka obce zahájila zasedání v 18 hod a přivítala všechny přítomné. 
 
2.  Schválení programu 
Program byl schválen. 
Pro 6, proti0, zdržel se 0 
 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
Zapisovatelka Kamila Popelková, ověřovatelé Anežka Hegerová, Soňa Grohmannová 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 



4. Kontrola usnesení 
4.1. Starostka seznámila občany se zápisem protipovodňové komise, kterou svolala. 
  

a) Informovala občany o vyčištění sedimentů v potoce u rybníka a dále u chaty p. 
Studeného. Odbor životního prostředí při MěÚ Moravská Třebová poslal na základě 
místního šetření upozornění, že sedimenty v meandrech u rybníka by se měly 
minimálně  udržovat kvůli organismům zde žijících.  

 
b) Komise se zabývala nepovoleným přemostěním potoka: 
-  u domu čp. 16. Brejškovi odstraní lávky do konce září. 
- U domu čp. 36 H. Malikovičová řeší Souhlas se 2 vybudovanými lávkami s MěÚ 

Moravská Třebová, dle požadavku správce vodního toku – Lesy ČR s.p.  vyvýší lávku č. 
2 o 0,3 m pro zajištění bezpečného návrhového průtoku. Termín do konce roku 2019. 

c) Dále komise doporučuje novou mříž ke kanalizaci nad domem čp.  32, stávající 
nevyhovuje. Poptáno u firmy Ergo Chornice, zatím nepřišla cenová nabídka. V této 
souvislosti je třeba obrátit se i na LČR s.p. kvůli splachu z lesa, kanalizace se potom 
zanáší. 

d) Komise také navrhla vykácet 4 kmeny olší u domu čp. 36, které zužují koryto potoka. 
Toto je možné řešit pouze po schválení Odboru životního prostředí MěÚ Moravská 
Třebová, který by vyvolal správní řízení, zástupce odboru naopak doporučuje olše 
ponechat kvůli zastínění potoka. 

e) Komise se dále zabývala dokončením zatrubění kanalizace ve Vémolách, toto je nutné 
projednat v odborem životního prostředí. 

f) Komise řešila připomínku H. Malikovičové na předcházejícím zasedání, na cestě u 
Čerťáku zůstává voda z polí. Úprava cesty včetně výpustku je plánována v rámci 
společného zařízení KoPÚ, které zatím nejsou ukončeny. 

-  
4.2. Byla provedena revize elektroinstalace  - rozvaděče v budově hasičské zbrojnice. 
Po odstranění drobných závad vyhovuje. Revizní zpráva elektroinstalace v hudebním 
altánu zatím nebyla vydána, byly shledány závady, které je nutné odstranit, taktéž na 
hromosvodu na budově úřadu je nutná oprava.  

- 4.3. Starostka seznámila občany s obecními pozemky, na které není nájemní nebo 
pachtovní smlouva. Obrátí se na jednotlivé uživatele k uzavření kupní nebo 
nájemní/pachtovní smlouvy. 

 
5.  Projednání výsledku kontroly MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
včetně návrhu nápravných opatření 
- starostka seznámila Zastupitelstvo obce s Protokolem o kontrole výkonu 
samostatné působnosti svěřené orgánům obce Vrážné, kterou provedl Odbor veřejné 
správy, dozoru a kontroly MV dne 30.7.2019 a předložila Návrh nápravných opatření 
ke zjištěným nedostatkům a k zamezení jejich opakování. Tento dokument je přílohou 
Zápisu zasedání ZO. 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Návrh nápravných opatření. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

6.Obecně závazná vyhláška 1/2019 



Starostka po konzultaci s odborem dozoru a kontroly navrhla vydat OZV 1/2019, 
kterou měla být zrušena Vyhláška č.  1/2011 o čistotě a pořádku v obci Vrážné. 
Vzhledem k tomu, že se zastupitelé nestihli seznámit se všemi podklady v této věci, 
bod se přesouvá na příští jednání ZO. 
 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 
Taktéž na doporučení odboru dozoru a kontroly starostka navrhla vydat OZV 2/2019, 
kterou se ruší OZV č. 1/2008 (Požární řád). Zastupitelstvo obce schvaluje OZV pod 
číslem 1/2019. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 
Tato vyhláška ruší OZV č. 3/2008, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pod číslem OZV 2/2019. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Požární řád, který je součástí požárně 
technické dokumentace. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Stanovení podmínek k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Vrážné, vydané jako 
součást požárně technické dokumentace. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 4/2019 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

12. Záměr prodeje pozemku p.č. 794 část 
Starostka seznámila ZO se žádostí p. Balvína Chornice o koupi pozemku p.č. 794 nebo 
část. Zastupitelstvo schvaluje tento záměr: 
Pro 0, proti 6, zdržel se 0, záměr prodeje pozemku nebyl schválen 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro 
jednotky SDH obce na rok 2019 na nákup 4 ks zásahových kalhot ve výši 8945,-kč 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

14. Ing. Alois Procházka podává žádost k vyřezání náletových a suchých dřevin z louček 
nad obcí dle přiložené mapy. Zastupitelstvo obce schvaluje tyto práce v době 
vegetačního období od 1.11.2019-31.3.2020. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

15. Manželé Hollerovi žádají ZO obce o pomoc v řešení problému s prorůstající zelení do 
plotu od sousedů bratrů Žváčkových. Ačkoli problém spadá pod řešení přestupkové 
komice,starostka kontaktovala pana Vladimíra Žváčka, který písemně reagoval a 
přislíbil odstranění výhonů o víkendu 14.-15.9. 2019. 

16. Různé 
16.1. Starostka informovala o Nájemní smlouvě s Pozemkovým úřadem, která byla 

uzavřena z důvodu revitalizace rybníka. Udržitelnost tohoto projektu byla 
ukončena. ZO pověřuje starostku k jednání s PÚ - nájemní vztah ukončit a zjistit, 
zda je možný odkup pozemku a za jakých podmínek. 



16.2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na opravu kapličky, ze státního 
rozpočtu MZe Praha 131 740,-kč, předpokládané výdaje 188 200,- kč. Realizace 
akce do 29.9.2020. Starostka poptala práce u 2 stavebních firem, cenové nabídky 
zatím nepřišly. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

16.3. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup laserové multifunkční tiskárny Brother, 
cena 3516,- kč bez DPH. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

16.4. Starostka informovala přítomné o vyhlášené 5. výzvě na kotlíkové dotace a o 
možnosti připojit se k petiční výzvě proti rušení Finančních úřadů, mezi nimiž je 
také FÚ Moravská Třebová, kam spadáme. 

 
16.5. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku získáním podkladů k Vyhlášené výzvě 

MAS a k podání žádosti o dotaci na opravu hřiště. Zahájení výzvy 16.9.2019, 
ukončení 16.10.2019. 

 
16.6. Starostka podala zprávu o situaci ohledně uložení trafostanice na p.č. 44/2, 

což je první etapa Nového kabelového vedení elektřiny v obci. Vyskytl se problém 
s projektem, kde nebyla zohledněna kanalizace. Práce by měly být provedeny 
nejpozději do konce roku. 

 
16.7. Zastupitelstvo obce schvaluje výdaj na kulturní akci – vzpomínková akce 30. 
výročí úmrtí Prof. Jaromíra Korčáka ve výši 10 tis. Kč. 
Pro 5, proti 1, zdržel se 0 
 
16.8. Zastupitelstvo obce schvaluje dar  do tomboly Obci Hartinkov na Svatováclavské 
hody 1000,-kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
16.9. Lesní hospodář L. Goš informoval o probíhající těžbě stromů zasažených 
kůrovcem, práce provádí pilčík M. Vykydal, Městečko Trnávka. 
 

17. Diskuse 
- V diskusi měla dotaz paní H. Malikovičová – jak bude obec postupovat, jsou-li pod 

cestami vybudované inženýrské sítě? Zastupitelstvo nemá k dispozici všechny 
informace, proto se bude problémem zabývat na příštím zasedání. 

- Dále vystoupil s dotazem pan P. Bartošík ohledně špatného stavu přístupové cesty 
k jeho domu.  Upozornil, že cesta trpí zejména těžebními pracemi v lesích. O opravu 
již žádal začátkem roku kvůli dojíždění k lékaři s nemocnou manželkou. 

Starostka informovala, že obec nemůže vynakládat finanční prostředky na pozemek 
soukromých vlastníků. Cesta bude na obecním pozemku po Pozemkových úpravách, 
jejich dokončení se plánuje na rok 2020. ZO chápe problematickou situaci manželů 
Bartošíkových a  pokusí se najít řešení. 
Pan J. Němec měl připomínku ohledně pasportizace skládek dřeva. 
 
 



 
 

- Příští zasedání zastupitelstva obce 14.10. 2019 v 18 hod. 
 

Přítomno 6 členů ZO 

Přítomno 11 občanů,  

Přečteno usnesení č. 6/2019 

Schváleno 6,0,0 

Zasedání ukončeno 19.45 hod. 

 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 

 
Ve Vrážném 21.9. 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 6/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 16.9.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program zasedání 
   Pro 6/proti 0/zdržel se 0  
 
2.Zapisovatelku – Kamilu Popelkovou 
       Ověřovatele – Hegerová Anežka, Grohmannová Soňa 

       Pro 6/proti 0/zdržel se 0  

3. Projednání výsledku kontroly MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly včetně 
návrhu nápravných opatření, která jsou uvedena v příloze. 
Pro 6/proti 0/zdržel se 0 
 
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, která ruší OZV č. 1/20018 Požární řád. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, která ruší OZV č. 3/2008 Stanovení podmínek 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Požární řád jako součást požárně technické dokumentace. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 
větší počet osob v obci Vrážné, vydané jako součást požárně technické dokumentace. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

9. Rozpočtové opatření 4/2019 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

10. Záměr prodeje pozemku p.č. 794 část 
Pro 0, proti 6, zdržel se 0. Usnesení nebylo přijato. 
 

11. Přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH na nákup 4 ks 
zásahových kalhot ve výši 8945,- kč. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

12. Žádost ing. Aloise Procházky k vyřezání náletových a suchých dřevin z louček nad obcí 
v době vegetačního klidu. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 



 
13. Přijetí dotace na opravu kapličky ze státního rozpočtu MZe Praha ve výši 131 740,-kč. 

Realizace do 29.9.2020. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

14. Nákup multifunkční laserové tiskárny Brother, cena 3516,-kč bez DPH. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

15. Výdej na kulturní akci – vzpomínková akce 30. Výročí úmrtí Prof. Jaromíra Korčáka 
spojená s odhalením pamětní desky ve výši 10 tis. Kč. 
Pro 5, proti 1, zdržel se 0 
 

16. Dar do tomboly obci Hartinkov na Svatováclavské hody. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      
 
 
Ve Vrážném 21.9.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné, konaného dne 14.10.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka  

  Grohmannová Soňa 

Omluveni:  Halzbauer Jiří, Popelková Kamila   

 

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Kontrola usnesení 
5. Narovnání nesprávně uvedeného výčtu obecních pozemků užívaných občany 
6. Obecně závazná vyhláška 3/2019 
7. Ukončení provozu kompostárny v Biskupicích 
8. Žádosti a stížnosti občanů 
9. Různé 
10. Diskuse 

 
1.Zahájení 
Starostka obce zahájila zasedání v 18 hod a přivítala všechny přítomné. 
 
 
2.  Schválení programu 
Na návrh zastupitele P. Jirgla byl doplněn bod programu „Narovnání nesprávně uvedeného 
výčtu obecních pozemků užívaných občany“ 
Program včetně doplněného bodu byl schválen. 
Pro 5, proti0, zdržel se 0 
 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
Zapisovatelka Anežka Hegerová, ověřovatelé Libor Goš, Patrick Jirgl 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Kontrola usnesení 
- Zastupitelstvo obce schvaluje opravu elektroinstalace v hudebním altánu dle cenové 
nabídky 7300,-kč, provede Petr Kalandra, Jevíčko. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
- Starostka podala informaci ohledně inženýrských sítí pod cestami bez povolení stavby. Toto 
je třeba dodatečně zlegalizovat, získat vyjádření správců sítí, zaměřit, zpracovat projektovou 
dokumentaci nebo zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrských sítí. 
 



 
 
5. Na posledním zasedání starostka omylem uvedla obecní pozemky PZE2 a PZE 4, které 
občané užívají bez nájemní či pachtovní smlouvy. Dodatečně ověřila na KÚ, že tyto pozemky 
nejsou občany užívány, za chybu se omluvila. Ostatní uživatelé obecních pozemků mají zájem 
o odkoupení.  
Žádost  podali manželé Křenkovi p.č. 765/14, výměra 53 m2. Je nutné prověřit, zda na tomto 
pozemku není problém s umístěním sloupu el. vedení.  
Zenové centrum p.č. 388/4 o výměře 158 m2. 
Ing. Vykydal část p.č. 763 (dvorek a dřevník)asi 36 m2, nutno zaměřit 
S. Říha p.č. 743/15 o výměře 14 m2, část p.č. 743/1 asi 50 m2 nutno zaměřit. 
Po ověření geodezií P. Zbořil část p.č. 743/13 (dvorek) asi 10 m2. 
 
Zastupitelstvo schvaluje adresné záměry prodeje pozemků.  
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, která ruší OZV č. 
1/2011 o čistotě a pořádku v obci Vrážné. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Kompostárna Jevíčko umístěná v ZD Biskupice končí svůj provoz k 31.12.2019.  
Starostka na příští zasedání připraví nákladovost vyvážení biologicky rozložitelného odpadu, 
zastupitelstvo se pokusí najít úspornější řešení. 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s Hanáckou zemědělskou společností a.s. 
Jevíčko, kompostárna ve Vísce u Jevíčka, který se bude týkat bodu III. Platební podmínky,  
cena za uložení odpadu v rozpětí 45-55,- kč na obyvatele. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
8.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost P. Bartošíka, který urguje opravu účelové 
komunikace k nemovitosti čp. 44. Je třeba dohodnout s LČR zhotovení srážek na lesní cestě, 
která leží nad touto účelovou komunikací, aby nedocházelo k jejímu poškozování. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 20 tis. Kč na opravu cest. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

- Vzhledem k omezení dopravní značkou zákaz vjezdu nákladních vozidel u čp. 14 , 
starostka připraví potvrzení k  případům povolení vjezdu nákladních vozidel, zejména 
pro odvoz dříví z obecních lesů. Potvrzení bude mít k dispozici lesní hospodář. 

 
- Zastupitelstvo řešilo stížnost H. Malikovičové na zastupitelku Anežku Hegerovou, 

která na minulém zasedání použila vulgární výraz. Starostka provedla se zastupitelkou 
pohovor, aby nepoužívala expresivních a pejorativních výrazů. 

-  
- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost  H. Malikovičové o přizvání osoby jako 

účastníka řízení v rámci kácení olší u čp. 36. V případě správního řízení bude přizvána. 
 



- Dále H. Malikovičová žádá o soupis obecních pozemků, které užívá, včetně 
předpokládané výše nájemného. Starostka v této záležitosti svolá pracovní schůzku 
zastupitelstva, kde bude také řešena nájemní smlouva s Janem Němcem. 
 

- Nabídka zeminy společnosti MATEX Hradec Králové, která provádí výměnu 
trafostanice v souvislosti s uložením el. vedení do země. Zemina bude uložena na 
hromadu za obcí „Vémole“, vlastníci Oldřich Němec a Libor Goš souhlasí s uložením 
na jejich pozemcích. 
 

- Nabídka společnosti Panorama Kroměříž na propagaci obce, virtuální prohlídku 
pořízenou dronem, cena 11 900,- kč bez DPH. Nabídka nebyla schválena. 
Pro 0, proti 5, zdržel se 0 

- Starostka informovala o vyúčtování kulturních akcí: 
 

o Setkání na hranici Bezděčí – Vrážné, příjem 4331,-kč 
o Sportovní odpoledne a nohejbal pořádané ve spolupráci s SDH Kč 3000,- 

(1500,- kč pro SDH, Kč 1500,- pokladna obec) Na této akci došlo vlivem 
vichřice a deště k poškození party stanu, byla nahlášená pojistná událost, 
pojistné plnění 1300,-kč + 1000,- kč spoluúčast obce. Zastupitelstvo bere na 
vědomí, pokud bude do 3 let od pojistné události zakoupen nový stan, 
pojišťovna rozdíl doplatí. 

o Vzpomínková akce na Prof. Jaromíra Korčáka výdej 5 248,-kč (2590,-kč 
reklamní skleničky, 600,- Kč kytice, 2055,- Kč občerstvení) 
 

- Zastupitelstvo obce otevřelo jedinou nabídku od společnosti A-Projekt Pardubice na  
zpracování Územního plánu Vrážné za cenu 145 000,-kč. Společnost A-Projekt 
Pardubice v soutěži zvítězila. 

 
- Příští zasedání zastupitelstva obce 25.11. 2019 v 18 hod. 

 
Přítomno 5 členů ZO 

Přítomno 10 občanů,  

Přečteno usnesení č. 7/2019 

Schváleno pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Zasedání ukončeno 19.30 hod. 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
Ve Vrážném 19.10. 2019 
 



Usnesení č. 7/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 14.10.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program zasedání včetně doplněného bodu Narovnání nesprávně uvedeného výčtu 
obecních pozemků užívaných občany 
Pro 5,proti 0,zdržel se 0  
 
2.Zapisovatelku – Anežku Hegerovou 
  Ověřovatele – Libor Goš, Patrick Jirgl 

  Pro 5,proti 0,zdržel se 0  

3. Opravu elektroinstalace v hudebním altánu dle cenové nabídky 7300,-kč, provede Petr 
Kalandra, Jevíčko. 
 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Adresné záměry k prodeji pozemků užívaných občany. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, která ruší OZV č. 1/2011 o čistotě a pořádku v obci 
Vrážné. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Dodatek ke smlouvě s Hanáckou zemědělskou společností a.s. Jevíčko, kompostárna ve 
Vísce u Jevíčka, který se bude týkat bodu III. Platební podmínky,  cena za uložení odpadu 
v rozpětí 45-55,- kč na obyvatele. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
7. Částku 20 tis. Kč na opravu cest. 
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
8.Návrh společnosti Panorama Kroměříž na propagaci obce, virtuální prohlídku pořízenou 
dronem, cena 11 900,- kč bez DPH. Návrh nebyl přijat. 
Pro 0, proti 5, zdržel se 0 

 
…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      

 
 
Ve Vrážném 19.10.2019 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné, konaného dne 25.11.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Halzbauer Jiří 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Hegerová Anežka  

  Grohmannová Soňa 

    Popelková Kamila   

 

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů  
4. Kontrola usnesení 
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 
6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 
7. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 
8. Rozpočet na rok 2020 
9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024 
10. Cena vodného na rok 2020 
11. Prodej pozemku p.č. 388/4 
12. Prodej pozemků p.č. 743/15 a část pozemku p.č. 743/1 
13. Záměr prodeje pozemku p.č. 765/14, 743/28  
14. Změna nájemní smlouvy p.č.765/2 G p. J. Němec 
15. Pronájem pozemků p.č. 769/5, 179/3, 179/1, 129/14, 129/1 část, 252/2, 758/5 
16. Inventury majetku obce 2019 
17. Dohoda na prohrnování sněhu na rok 2020 p. Jan Němec 
18. Reklamace nátěru střechy na OÚ 
19. Neinvestiční dotace POV na veřejná prostranství prostřednictvím Regionu MTJ 
20. Různé 
21. Diskuse   

 

1.Zahájení 
Starostka obce zahájila zasedání v 18 hod a přivítala všechny přítomné. 
 
 
2.  Schválení programu 
Program  byl schválen. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 



Zapisovatelka Soňa Grohmannová, ověřovatelé Kamila Popelková, Anežka Hegerová 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Kontrola usnesení 
- Starostka informovala o ceně za vyvážení bio odpadu, levnější je vyvezení kontejneru 728,-
kč včetně DPH Obcí Slatina , cena za vyvezení traktorem  J. Němcem je 885,-kč. 
- Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku společnosti Ergo na zhotovení kanalizační mříže u  
vpusti  za čp. 32 v ceně 5800,- kč bez DPH , starostka poptá ještě její pozinkování. 
- Dále podala zprávu o získání Povolení k nakládání s povrchovými vodami k vypouštění 
odpadních vod ze stok A,B,C obecní knanalizace do vod povrchových Městským úřadem 
Moravská Třebová,  odbor ŽP na dobu 10 let. Obec je povinna do 31.1. předkládat rozbory 
vzorku odpadních vod a doložit objem vypouštěných odpadních vod.  
  
5.Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. 
Pro 6, proti 1 (P.Jirgl), zdržel se 0 
 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vrážné. 
Vyhláška nově obsahuje sběr jedlých tuků. Informace bude uvedena v informačním letáku. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7.Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 6/2019 o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Starostka  seznámila zastupitelstvo a občany s upozorněním společnosti SUEZ, aby do 
separačních nádob ukládali pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny. Jinak bude 
nucena fakturovat obci náklady spojené s tříděním a likvidací tohoto druhu odpadu dle 
skutečné příměsi. 
 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020, který byl vyvěšen 29.10.2019, 
sejmut 25.11.2019, příjmy 1 243 550,- kč, výdaje 2 067 090,-kč, rozdíl 823 540,-kč  bude 
financován z přebytku předchozích let. (Ve výdajích je navržena částka 900 tis. na dostavbu 
vodovodu.) 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
9. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024, 
který byl vyvěšen 29.10.2019, sejmut 25.11.2019. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného na rok 2020 Kč 35,- bez DPH. Od května 
2020 bude cena vodného zatížena sníženou sazbou DPH 10%. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
11. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v k.ú. Vrážné p.č. 388/4 o výměře  158 m2 
Zenové škole Kwan Um se sídlem Vrážné 3, zastoupené Jiřím Hazlbauerem za cenu 23,-
kč/m2 na náklady kupujícího. Záměr byl vyvěšen 9.11.2020, sejmut 25.11.2019. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Hazlbauer) 



12.Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku Stanislavu Říhovi, Vrážné 16 v k.ú. Vrážné 
p.č. 743/15 o výměře 14 m2 a p.č. 743/29 dle GP 67 m2 za cenu 23,- kč/m2 na náklady 
kupujícího. Záměr byl vyvěšen 9.11.2020, sejmut 25.11.2019. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
13.Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku v k.ú. Vrážné p.č. 765/14 o 
výměře 53 m2 manželům Křenkovým, Vrážné 38 z důvodu blízkého uložení kabelového 
vedení elektřiny, plánovaného uložení vodovodního potrubí a po usazení sloupu el. vedení 
také zúžení prostoru na projetí většími vozidly. 
Pro 0, proti 6, zdržel se 1 (J.Hazlbauer) 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku v k.ú. Vrážné p.č. 743/28 o výměře 10 
m2 P. Zbořilovi, Vrážné 26. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
14.Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s Janem Němcem na pozemek 
v k.ú. Vrážné p.č. 765/2 G, za cenu obvyklou 0,32 kč/m2 do ukončení KoPÚ. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
15.Starostka obce  navrhuje nájemné/pachtovné paní Haně Malikovičové, Vrážné 36 za cenu 
obvyklou 0,32 kč/m2 za obecní pozemky, které užívá p.č. 769/5, 179/3, 179/1, 129/14, 129/1 
část, 252/2, 758/5. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní/pachtovní smlouvy s paní Hanou 
Malikovičovou  po ukončení Komplexních pozemkových úprav. 
Pro 4, proti 3 (Hegerová J.,Grohmannová S., Hegerová A.), zdržel se 0 
 
16.Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventur 2.1.2020. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
17.Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu na prohrnování sněhu na rok 2020 s panem Janem 
Němcem, Vrážné 39, cena 500,-kč čistá mzda/1 prohrnutí. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
18.Starostka seznámila zastupitelstvo s vyjádřením společnosti Eldek s.r.o. Cetkovice 
k reklamaci vadného nátěru střechy na budově obecního úřadu. Reklamace (převzata 
31.3.2019), dosud není vyřízena. Zástupce společnosti navrhuje zatřít pouze vybledlé fleky, 
s čímž zastupitelstvo nesouhlasí. Starostka zašle společnosti předžalobní výzvu. 
 
19. Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci POV na veřejná prostranství 
prostřednictvím Regionu MTJ. Předmětem žádosti je oprava stropní konstrukce studny před 
budovou obecního úřadu a položení dřevěné dlažby k venkovnímu přístřešku s krbem. 
Nabídku na opravu stropní konstrukce, včetně vyčistění studny podal Ivan Doležal – Sanace 
kanalizací a stavební činnost Hartinkov. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
20.Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 60,- kč na Mikulášské balíčky pro děti do 15 let. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 



Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnosti Databox s.r.o. Liberec  „Živé obce“ za cenu 
1500,-kč bez DPH/rok. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Zastupitelstvo obce schvaluje osázení obecního pozemku - mez za čp. 2   , stromky zajistí 
místostarosta J. Hazlbauer s ohledem na zástavbu. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh L. Goše na  placenou brigádu na zhotovení adventního 
věnce na návsi. 
Pro 1 (L.Goš), proti 5, zdržel se 1 (J.Hegerová) 
 
Předsedkyně kulturní komise A. Hegerová informovala občany o kulturních akcích v prosinci. 
 
21.V diskusi měla příspěvek paní H. Malikovičová s dotazem, jak postupuje jednání s LČR 
ohledně zhotovení srážek na lesní cestě. Zástupce společnosti LČR se zatím na prohlídku 
cesty nedostavil. Starostka zaurguje. 
 
Příští zasedání zastupitelstva obce 20.1. 2020 v 18 hod. 

 
Přítomno 7 členů ZO 

Přítomno 13 občanů,  

Přečteno usnesení č. 8/2019 

Schváleno pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Zasedání ukončeno 19.25 hod. 

 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
 
 
Ve Vrážném 30.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 8/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 25.11.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program zasedání 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Zapisovatelku – Soňu Grohmannovou 
  Ověřovatele –Kamila Popelková, Anežka Hegerová 

Pro 7,proti 0,zdržel se 0  

3. OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. 
Pro 6, proti 1 (P.Jirgl), zdržel se 0 
 
4. OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území obce Vrážné. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5.  OZV 6/2019 o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6.Rozpočet na rok 2020, , příjmy 1 243 550,- kč, výdaje 2 067 090,-kč, rozdíl 823 540,-kč  
bude financován z přebytku předchozích let 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7.Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
8.Cenu vodného na rok 2020 Kč 35,- bez DPH 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
9.Prodej pozemku v k.ú. Vrážné p.č. 388/4 o výměře  158 m2 Zenové škole Kwan Um se 
sídlem Vrážné 3, zastoupené Jiřím Hazlbauerem za cenu 23,-kč/m2 na náklady kupujícího. 
Záměr byl vyvěšen 9.11.2020, sejmut 25.11.2019. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Hazlbauer) 
 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku Stanislavu Říhovi, Vrážné 16 v k.ú. Vrážné 
p.č. 743/15 o výměře 14 m2 a p.č. 743/29 dle GP 67 m2 za cenu 23,- kč/m2 na náklady 
kupujícího. Záměr byl vyvěšen 9.11.2020, sejmut 25.11.2019. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 



 
11.Záměr prodeje pozemku v k.ú. Vrážné p.č. 743/28 o výměře 10 m2 P. Zbořilovi, Vrážné 26. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
12.Záměr prodeje pozemku v k.ú. Vrážné p.č. 765/14 o výměře 53 m2 manželům Křenkovým, 
Vrážné 38. Z důvodu blízkého uložení kabelového vedení elektřiny, plánovaného uložení 
vodovodního potrubí a po usazení sloupu el. vedení také zúžení prostoru na projetí většími 
vozidly záměr nebyl schválen. 
Pro 0, proti 6, zdržel se 1 
 
12. Dodatek k nájemní smlouvě s Janem Němcem, Vrážné 39 na pozemek v k.ú. Vrážné p.č. 
765/2 G, za cenu obvyklou 0,32 kč/m2 do ukončení KoPÚ. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
13. Uzavření nájemní/pachtovní smlouvy s paní Hanou Malikovičovou  po ukončení 
Komplexních pozemkových úprav. 
Pro 4, proti 3 (Hegerová J.,Grohmannová S., Hegerová A.), zdržel se 0 
 
14. Provedení inventur 2019 dne 2.1.2020. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
15. Uzavření  dohody na prohrnování sněhu na rok 2020 s panem Janem Němcem, Vrážné 
39, cena 500,-kč čistá mzda/1 prohrnutí. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
16. Žádost o dotaci POV na veřejná prostranství prostřednictvím Regionu MTJ. Předmětem 
žádosti je oprava stropní konstrukce studny před budovou obecního úřadu a položení 
dřevěné dlažby k venkovnímu přístřešku s krbem. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
17. Příspěvek 60,- kč na Mikulášské balíčky pro děti do 15 let. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
18. Nabídku společnosti Databox s.r.o. Liberec  „Živé obce“ za cenu 1500,-kč bez DPH/rok. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
19.Osázení obecního pozemku - mez za čp. 2   , stromky zajistí místostarosta J. Hazlbauer 
s ohledem na zástavbu. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
20.Návrh zastupitele L. Goše na  placenou brigádu na zhotovení adventního věnce na návsi. 
Návrh nebyl přijat. 
Pro 1 (L.Goš), proti 5, zdržel se 1 (J.Hegerová) 
 
 
 
 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Nabídku společnosti Ergo na zhotovení kanalizační mříže u  vpusti  za čp. 32 v ceně 5800,- 
kč bez DPH , starostka poptá ještě její pozinkování. 
 
2. Získání Povolení k nakládání s povrchovými vodami k vypouštění odpadních vod ze stok 
A,B,C obecní knanalizace do vod povrchových Městským úřadem Moravská Třebová,  odbor 
ŽP na dobu 10 let. Obec je povinna do 31.1. předkládat rozbory vzorku odpadních vod a 
doložit objem vypouštěných odpadních vod.  
 
3. Upozornění společnosti SUEZ, aby  občané do separačních nádob ukládali pouze ty druhy 
odpadu, ke kterým jsou určeny. Jinak bude nucena fakturovat obci náklady spojené 
s tříděním a likvidací tohoto druhu odpadu dle skutečné příměsi. 
 
4. Vyjádření společnosti Eldek s.r.o. Cetkovice k reklamaci vadného nátěru střechy na budově 
obecního úřadu. Reklamace (převzata 31.3.2019), dosud není vyřízena. Zástupce společnosti 
navrhuje zatřít pouze vybledlé fleky, s čímž zastupitelstvo nesouhlasí. Starostka zašle 
společnosti předžalobní výzvu. 
 
5. Nabídku na opravu stropní konstrukce studny, včetně vyčistění, kterou podal Ivan Doležal 
– Sanace kanalizací a stavební činnost Hartinkov. 
 
6. Informaci předsedkyně kulturní komise A. Hegerové o kulturních akcích v prosinci. 
 
 

…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      

 
 
Ve Vrážném 30.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné, konaného dne 16.12.2019 

 

Přítomni:  Hegerová Jana 

  Jirgl Patrick 

  Goš Libor 

  Grohmannová Soňa 

      

Omluveni:  Hazlbauer Jiří 

Hegerová Anežka 

  Popelková Kamila  

 

Program:   

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
4. Kontrola usnesení 
5. Prodej pozemku p.č. 743/28 
6. Žádosti občanů o pronájem pozemků 
7. Příspěvek na Charitu Moravská Třebová 
8. Sdělení MV ČR k mimořádným odměnám r. 2018 
9. Různé 
10. Diskuse 

 
 
 

1.Zahájení 
Starostka obce zahájila zasedání v 18 hod a přivítala všechny přítomné. 
 
 
2.  Schválení programu 
Program  byl doplněn o bod Sdělení MV ČR k mimořádným odměnám v r. 2018 
Schváleno 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
Zapisovatelka Soňa Grohmannová, ověřovatelé Patrick Jirgl, Libor Goš 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
4. Kontrola usnesení 
- Starostka informovala o proběhlé schůzce se zástupci LČR a.s. Svitavy p. Dorňákem a p. 
Slezáčkem ohledně cesty p.č.771. Přívalová voda z této cesty ničí příjezdovou cestu k domu 



čp. 44. Zástupci LČR a.s. požadují souhlas vlastníků sousedních parcel – L. Goš a R. Němec 
k odvedení vody z cesty pomocí srážek. L. Goš souhlas vydal, R. Němec zatím ne. 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku L. Krátkého z Hartinkova na výrobu  mříže 
hasičské zbrojnice (svislé pruty uprostřed sesponkovány kovaným prvkem), 
pozinkování a povrchovou úpravu včetně montáže činí 11 800,- kč. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnosti ERGO s.r.o. Chornice na výrobu 
kanalizační mříže nad čp. 32. Mříž bude zhotovená z jaklu 20x20, trubka průměr 17 
mm s pozinkováním. Cena 7000,- kč bez DPH. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku dle předloženého GP p.č. 743/28 o 
výměře 10 m2 v k.ú. Vrážné panu P. Zbořilovi, Vrážné č. 26 za cenu 23,-kč/m2 na 
náklady kupujícího. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr pronájmu p.č. 769/5 část 1450 m2, p.č. 
129/1 -770 m2, p.č. 129/14 -416 m2, p.č. 758/5- 345 m2, p.č.252/2 -1913 m2, 
p.č.116/2 část 160 m2, p.č. 114 -762 m2 na dobu do uzavření Komplexních 
pozemkových úprav. 
Pro 3, proti 1 (P.Jirgl), zdržel se 0 
 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na Charitu Moravská Třebová na rok 2020 
ve výši 5 tis. kč. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Na základě sdělení MV ČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Zastupitelstvo 
obce ruší Usnesení ze dne 3.9.2018 v bodě Schválení mimořádných odměn starostce 
p. Janě Němcové 15000,-kč, protože nebyl projednán jako samostatný bod programu 
jednání zastupitelstva obce a nebyl řádně odůvodněn. Nápravné opatření bude 
projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
9.Různé 
- Starostka informovala o možnosti finanční výpomoci na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v lesích za období 1.10.2017-31.12.2018. Informace k pravidlům dotace je 
na stránkách MZE ČR. 
 
 - Turisté z Malé Hané zaslali poděkování za vlídné přijetí a pohostinnost.  
 

10.Diskuse 
- Do diskuse se přihlásil M. Heger s informací o možnosti černé úpravy mříže na 

hasičskou zbrojnici. Starostka uvede v objednávce. 



- Dále se do diskuse zapojila H. Malikovičová, která upozornila Zastupitelstvo obce, že 
jednáním o záměru bod 6) porušili „pokojný stav“.  

- Paní Malikovičová se dále obrátila na starostku o vysvětlení, proč nebyla na minulém 
zasedání projednána připomínka ke KoPÚ. Do této diskuse se také zapojili další 
občané, zejména P. Němcová a J. Němec.  
Starostka v této záležitosti svolala pracovní schůzku a připomínkování stále probíhá. 
Konečná verze bude projednána Zastupitelstvem obce.  

 
- Závěrem vyzval zastupitel P. Jirgl H. Malikovičovou a A. Hegera ke smírnému řešení 

jejich problémů, protože v obci pak panuje napjatá a nepřátelská atmosféra. 
 

- Starostka pozvala přítomné na Vánoční koledování ZUŠ Jevíčko v neděli 22.12. 2019  
 

 
Příští zasedání zastupitelstva obce 20.1. 2020 v 18 hod. 
 
Přítomni 4 členové ZO, omluveni 3 členové ZO 
Přítomno 14 občanů,  
Přečteno usnesení č. 9/2019 
Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Zasedání ukončeno 19.10 hod. 
 

Starostka obce ……………………………………………… 
 
      
Ověřovatelé ………………………………………………… 
 
 
 
Ve Vrážném 21.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení č. 9/2019 

ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 16.12.2019 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1. Program zasedání včetně doplněného bodu Sdělení MV ČR k mimořádným odměnám r. 
2018 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Zapisovatelku – Soňu Grohmannovou 
  Ověřovatele –Patrick Jirgl, Libor Goš 

Pro 4, proti 0,zdržel se 0  

3.Nabídku L. Krátkého z Hartinkova na výrobu  mříže hasičské zbrojnice (svislé pruty 
uprostřed sesponkovány kovaným prvkem), pozinkování a povrchovou úpravu včetně 
montáže činí 11 800,- kč. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

4. Nabídku společnosti ERGO s.r.o. Chornice na výrobu kanalizační mříže nad čp. 32. Mříž 
bude zhotovená z jaklu 20x20, trubka průměr 17 mm s pozinkováním. Cena 7000,- kč bez 
DPH. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

5.Prodej pozemku dle předloženého GP p.č. 743/28 o výměře 10 m2 v k.ú. Vrážné panu P. 
Zbořilovi, Vrážné č. 26 za cenu 23,-kč/m2 na náklady kupujícího. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
Záměr pronájmu p.č. 769/5 část 1450 m2, p.č. 129/1 -770 m2, p.č. 129/14 -416 m2, p.č. 
758/5- 345 m2, p.č.252/2 -1913 m2, p.č.116/2 část 160 m2, p.č. 114 -762 m2 na dobu do 
uzavření Komplexních pozemkových úprav. 
Pro 3, proti 1 (P.Jirgl), zdržel se 0  
 
 
Zastupitelstvo ruší: 
 Na základě sdělení MV ČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Zastupitelstvo obce ruší 
Usnesení ze dne 3.9.2018 v bodě Schválení mimořádných odměn starostce p. Janě Němcové, 
protože nebyl projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce a nebyl 



řádně odůvodněn. Nápravné opatření bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva 
obce. 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
1.Informaci o proběhlé schůzce se zástupci LČR a.s. Svitavy p. Dorňákem a p. Slezáčkem 
ohledně cesty p.č.771. Přívalová voda z této cesty ničí příjezdovou cestu k domu čp. 44. 
Zástupci LČR a.s. požadují souhlas vlastníků sousedních parcel – L. Goš a R. Němec. 

 
2.možnost finanční výpomoci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 
1.10.2017-31.12.2018. Informace k pravidlům dotace je na stránkách MZE ČR. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………                            
Ing. Jana Hegerová     
Starostka obce      

 
 
Ve Vrážném 21.12.2019 
 
 
 


