
Usnesení č. 1/2023 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 12.1.2023 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje program zasedání. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatele: Jiří Goš (pro:7, proti:0, zdržel se 0) 

Volba ověřovatelů: Lukáš Holler, Petr Konečný (pro:7, proti:0, zdržel se 0) 

3.Zastupitelé přehodnotili Usnesení č.4/2022 a schvalují zachování horolezecké stěny. Chyty 
budou připevněny, jakmile bude vyřešeno uložení mobiliáře (lavice a stoly), které se nachází 
před horolezeckou stěnou a odstraněny další připomínky vyplývající z Protokolu o odborné 
technické kontrole revizního technika. 

(pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

4. Schvaluje Rozpočtové opatření č.4/22 
(Pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

5.Schvaluje příspěvek Mikroregionu MTJ  na rok 2023 činí 25,-kč/občana. 
(pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

6.Bere na vědomí plány výborů a komisí na rok 2023. 

7.Schvaluje zvýšení cen krátkodobého pronájmu budovy OÚ, a to od 1.2.2023 dle přílohy. 

 (pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

8. Bere na vědomí žádost paní Mxxxxxxx o schůzku s povodňovou komisí. Termín bude 
sdělen s ohledem na časové možnosti členů komise. 

9.Schvaluje zvýšení daru občanům při životním jubileu na 1000,- kč a při narození 
vráženského občánka na 5000,- kč. 

(pro 7, proti 0, zdržel se 0) 

10.Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z POV na Pardubický kraj na opravu odstavné 
plochy před budovou OÚ. 

Ve Vrážném 16.1.2023 
…………………………………                       
Ing. Jana Hegerová    

         Starostka obce  
 
 
 



Usnesení č. 2/2023 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 26.1.2023 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1. Schvaluje upravený program zasedání, doplněn bod Sazebník úhrad za poskytování 
informací poskytovaných obcí Vrážné. 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
2.Volí zapisovatele: Lukáš Holler (pro:6, proti:0, zdržel se 0) 

Volba ověřovatelů:, Jiří Goš, Anežka Hegerová (pro:6, proti:0, zdržel se 0) 

 
3.Bere na vědomí žalobu o nahrazení projevu vůle povinnosti uzavřít kupní smlouvu na 
pozemky, kterou na obec podala paní H. Mxxxxxxx.  Zastupitelstvo nesouhlasí s navrženou 
kupní smlouvou uvedenou v žalobě, protože by byla uzavřena pod nátlakem a obec by přišla 
o pozemky za nízkou hodnotu. Zastupitelstvo tudíž pověřuje starostku k výběru vhodného 
právního zastoupení v dané záležitosti.  

(pro 6, proti 0, zdržel se 0) 

 
4.Pro rok 2023 neuvažuje o prodeji nemovitostí, pouze o pronájmu či pachtu.  

(pro 6, proti 0, zdržel se 0) 

5.Schvaluje do odvolání cenu za měkké dřevo 1800,- kč/m3 na skládce, 900,- kč/m3 
samovýroba.Tvrdé dřevo 3000,- kč/m3, 1500,- kč/m3 samovýroba. 
(pro 6, proti 0, zdržel se 0) 

6.Schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací poskytovaných obcí, pořízení kopie na 
tiskárně – černobílý tisk A4 Kč 5,-/stránku. Technické nosiče dat nebudou poskytovány. 

(pro 6, proti 0, zdržel se 0) 

7. Bere na vědomí žádost paní Mxxxxxxxxx o zveřejňování zápisů ze zasedání ZO na úřední 
desce. Starostka informovala, že není povinnost zápisy zveřejňovat, je však možné do nich 
nahlížet v úředních hodinách. 

Ve Vrážném 31.1.2023 
…………………………………                       
Ing. Jana Hegerová    

         Starostka obce 

 

 
 



Usnesení č. 3/2023 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 23.2.2023 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
1.Volí zapisovatele: Anežka Hegerová pro:6, proti:0, zdržel se 0 

Volba ověřovatelů: Kateřina Gošová, Petr Konečný pro:6, proti:0, zdržel se 0 

2.Schvaluje  program zasedání, Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

3.Schvaluje zavedení evidence odpadových nádob na náklady společnosti Recovera Využití 
zdrojů a.s. a se zasíláním reportů o odpadovém hospodaření v obci za 8 Kč/ občan / rok.  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

4. Schvaluje pořízení 50 ks „nemezníků“ od společnosti Geoobchod s.r.o. Pardubice 
k označení některých předaných obecních pozemků po KoPÚ.  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

5. Schvaluje Inventarizační zprávu ke dni 31.12.2022. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

6. Bere na vědomí zprávu o hodnocení roku 2022 včetně zprávy o odpadovém hospodářství. 

7. Bere na vědomí Zprávu finančního výboru. 

8. Bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce na těžbu dřeva s M. Vxxxxxx Mxxxxxx 
Txxxxxx. 

9. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – přibližování dřeva na rok 2023 s p. Pxxxxxx. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P. Konečný) 

10. Schvaluje nabídku k výkupu dřeva od společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. 
pro první čtvrtletí roku 2023.  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

11.Schvaluje uzavření DPP na údržbu zeleně (náves, případně les) a posyp komunikace v obci 
v zimních měsících s P. Konečným . 
P. Konečný před hlasováním upozornil, že je ve střetu zájmů. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P. Konečný) 



12. Schvaluje uzavření DPP na údržbu zeleně (náves, případně les) a posyp komunikace 
v obci v zimních měsících s T. Hxxxxx . 

Pro 6, proti 0, zdržel se 1 L. Holler 

13. Bere na vědomí připomínku paní Mxxxxxx, že nedostává informační leták. Starostka 
letáky zveřejňuje na úřední desce, nemá povinnost letáky roznášet. Paní Mxxxxxx nemá u 
domu žádnou schránku, do její poštovní schránky v obci může korespondenci vkládat jen 
Česká pošta. Místostarosta se pokusí nad rámec svých povinností zajistit. 
 

14. Bere na vědomí, že paní Mxxxxxxx bude v případě potřeby čerpat vodu z obecní studny u 
čp.23  při zalévání zasazených stromků v místech, kde se nedostane k vlastním zdrojům vody.  

15. Bere na vědomí požadavek paní Mxxxxxxx o sdělení přesné výše odměny starostky. 
V zápisu z Ustavujícího zasedání je schválena minimální výše dle Nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. 

16. Schvaluje příspěvek ve výši 1.000 Kč do výměnného fondu knih pro Městskou knihovnu 
ve Svitavách. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

17.  Schvaluje připojení  k akci Ukliďme Česko, přesný termín úklidu bude sdělen dodatečně. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

18. Bere na vědomí návrh zápisu a zaslání vybrané fotografie z naší obce do knihy o 
Moravskotřebovsku, objednatel je Region MTJ. 

Ve Vrážném 1.3.2023 
 
 
 

…………………………………                       
Ing. Jana Hegerová    

         Starostka obce 

 

 

 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 4/2023 
ze zasedání ZO Vrážné 

ze dne 23.3.2023 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

1. Volí zapisovatele a ověřovatele: 
Zapisovatel Petr Konečný, ověřovatelé - Anežka Hegerová, Lukáš Holler 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0    

2. Schvaluje program zasedání  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0  
   

3. Bere na vědomí informaci starostky viz 4.1Usnesení  3/23 bod č. 15 na základě 
požadavku paní Mxxxxxxxxxxx přesnou výši odměny v Kč, mzda odpovídá vyhlášce 
č.318/2017 valorizované k 1.1.2023 v minimální výši – tzn. 0,3 x mzda uvolněného 
starosty pro velikost dané obce. 

4. Upřesňuje Usnesení 3/23 bod č. 14 – viz. „Bere na vědomí, že paní Mxxxxxxxxx bude 
v případě potřeby čerpat vodu z obecní studny u čp.23 při zalévání zasazených 
stromků v místech, kde se nedostane k vlastním zdrojům vody“   
Upřesnění  - Povolení k odběru podzemní vody předchází kolaudaci každé studny. 
Výjimkou jsou pouze studny prokazatelně vybudované před rokem 1955, a to za 
předpokladu, že je voda používána pro vlastní potřebu majitele. Povolení k odběru 
vody ze studny vydává místně příslušný vodoprávní úřad, který sídlí u obcí s 
rozšířenou působností, a to na základě předložené žádosti. Úřad rozhodne také o 
délce platnosti vydaného povolení. 
 

5. Schvaluje výběr dodavatele na opravu odstavné plochy OÚ a chodník – asfaltový 
nástřik s podrcením - vybrána firma AKVAMONT Svitavy s.r.o. za cenu realizace 166 
705,- Kč bez DPH. Dále nabídku podala VHOS a.s. Moravská Třebová a Stavební 
vodohospodářská s.r.o. Moravská Třebová. Pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy o dílo.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

6. Bere na vědomí požadavek  p. Jxxxxx na opravu výtluku vozovky na mostě u čp. 14. 
   

7. Souhlasí s  odstraněním a okleštěním stromoví pod elektrickým vedením na 
pozemcích parcel. číslo -1210,1357,1357,1207,1361 firmou Vertical Limit s.r.o. 
Heřmanův Městec. Práce budou provedeny zdarma.  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

8. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o zbudování FVE na budově OÚ na příští 
jednání zastupitelstva. 
 

9. Bere na vědomí zápis z jednání povodňové komise a bude urgovat čištění nánosů 
v potoce u Lesů ČR, které jsou správcem toku.  

https://zakra.cz/blog/stavba-vodniho-dila-vyzaduje-povoleni-k-nakladani-s-vodami/


10. Schvaluje uzavření smlouvy s p. Letfusem na lesní práce-přibližování dřeva vlastním 
traktorem dle pokynů lesního hospodáře nebo starostky. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0    

11. Schvaluje uzavření smlouvy s p. Dvořáčkem – na lesní práce – prořezávka, probírka 
lesních porostů ve stadiu mlazin a tyčkovin dle pokynů lesního hospodáře nebo 
starostky 10-12 tis. Kč/ha. 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0    

12. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku  2.000 Kč pro Linku bezpečí z.s. Praha 8 
 Pro 7, proti 0, zdržel se 0    

13. Zamítá žádost Pxxxx Hxxxxx a  Lxxxx Cxxxxxx o odkup pozemku parc. č. 794. Odvolává 
se za usnesení zastupitelstva 2/2023 z 26.1.2023 odstavec č. 4, nesouhlasí ani s 
dlouhodobým pronájmem. 

 Pro 0, proti 7, zdržel se 0  

14. Bere na vědomí žádosti manželů Nxxxxxxxx čp. xx (č.j.108/2023 a 101/2023) a 

navrhuje svolání schůzky a obhlídky uvedených pozemků. 

15. Bere na vědomí informace a návrhy paní Mxxxxxxxxxxx z jednání povodňové komise, 
kterého se částečně zúčastnila (č.j. 79/23 z 1.3.2023) 

16. Bere na vědomí žádost pí. Mxxxxxxxx o částečné zahrnutí strouhy (č.j. 107/23 
z 22.3.2023) - není v kompetenci OÚ – řeší vodoprávní úřad. 

17. Bere na vědomí žádost Jxxx Nxxxx (č.j. 80/23 z 5.3.2023)- neoprávněné uložení sítí, el. 
přípojky, vodovodní, černá stavba kolny na obecní parcele č.p. 1145,1348- není 
v kompetenci obecního úřadu , bylo postoupeno na stavební odbor MěÚ Jevíčko. 
Řešením ostatních bodů v žádosti  pověřuje kontrolní výbor do příštího zasedání ZO. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

18. Bere na vědomí žádost Pxxxx Gxxxxxxxx (č.j.109/2023). a pověřuje kontrolní výbor ke 
zjištění informací a podmínek odběru vody ze studny do příštího zasedání ZO. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0    

19. Schvaluje nabídku odvozu posekané trávy panem Pavlem Hollerem  Zálesí - Pro 6, 
proti 0, zdržel se 1 (L. Holler)    

20. Schvaluje nabídku na odvoz bioodpadu  panem Jxxxx  Nxxxxx – do Kompostárny Víska 
u Jevíčka,  cena jako minulý rok 600,- kč/MThod. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0    

21. Bere na vědomí - sběr a odvoz nebezpečného odpadu – kontejner bude přistaven 
31.3.2023 (odvoz 4.4.2023) 

22. Bere na vědomí možnost uložení železného šrotu za obecní úřad, odvoz zajistí hasiči. 



23. Bere na vědomí termín akce ukliďme Česko – 8.4.2023 – sraz účastníků bude 
upřesněn na letáčku. 

24. Bere na vědomí vyúčtování karnevalu, příjem 3 945,- kč.  

 
Ve Vrážném 26.3.2023 
 
 
 

…………………………………                       
Ing. Jana Hegerová    

         Starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


