ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.1.2008
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomno :
Omluveni :
Neomluveni :
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Vráto, budova obecního úřadu
17,00 hod.
Pavel Rataj –starosta obce
7 členů zastupitelstva
0
0
Renata Hladíková
Petr Říha, Martin Muchka

Starosta obce pan Pavel Rataj zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty, starostu
Města Rudolfov ing. Třebína a vedoucího stavebního úřadu p. Kopeckého na jednání
a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Starosta Rudolfova informoval přítomné o zamýšlených investičních akcích na Rudolfově –
vybudování přechodu pro chodce mezi zastávkami na Rozcestí a odbahnění rybníku „Káča“.
Obě akce by zasahovaly do katastru obce Vráto. Pan Kopecký uvedl, že je potřeba
zodpovědné osoby za obec, která bude informovaná o změnách územního plánu a spolu se
stavebním úřadem bude spolupracovat na povolování staveb pro obyvatele obce. Zároveň je
potřeba nového územního plánu, nutné konzultovat s odborem územního plánování Krajského
úřadu.
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Návrh rozpočtu
3. Návrh stočného pro rok 2008
4. Příspěvek na chod stavebního úřadu na Rudolfově
5. Územní plán
6. Odměna za webové stránky
7. Inventarizace majetku
8. Nová žádost p. Bajera
9. Nové směrnice
10. Popelnice na separovaný odpad
11. Žádost pana Janošťáka
Hlasování o programu jako celku: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Úklid sněhu domluven s firmou Kraton – během dopoledne při napadnutí sněhu zajistí.
Bod 2 programu:
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh rozpočtu na rok 2008 s rozpočtovanými příjmy
2.452.500,-- Kč a rozpočtovanými výdaji 3.003.000,-- Kč, se schodkem ve výši 550.500,-Kč. Schodek bude hrazen z úspor z minulých let. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na obecní
vývěsce.
Hlasování o návrhu rozpočtu obce na rok 2008: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Bod 3 programu:
Starosta informoval zastupitele o návrhu rozpočtu na stočné od společnosti VAKJČ. Starosta
pověřen dalším jednáním.
Bod 4 programu:
Starosta prověří možnosti, příště budeme rozhodovat.
Bod 5 programu:
Zastupitelstvo obce projednalo nutnost aktualizace územního plánu. Pan Bízek pověřen
jednáním na Krajském úřadě – odbor územního plánování, zda může platit stávající a jaké
změny je třeba provést.
Bod 6 programu:
Zastupitelstvo projednalo odměnu ve výši 10.000,-- Kč pro p. Muchku za vytvoření
webových stránek obce a přípravu elektrického vedení pro instalaci zvonění na kapličce.
Odměna bude vyplacena ve třech splátkách v následujících třech výplatách.
Hlasování o vyplacení odměny: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Bod 7 programu:
Zastupitelstvo projednalo inventarizaci majetku obce k 31.12.2007, bez výhrad.
Hlasování o schválení zápisu o inventarizaci: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Bod 8 programu:
Pan Bajer opětovně žádá o změnu dopravního značení na mostku - zrušit omezení vjezdu
vozidel nad 3,5 t.
Na jednání zastupitelstva obce dne 19.12.2007 zastupitelstvo rozhodlo, že nebude udělovat
výjimky na povolení vjezdu těžkých automobilů.
Nové hlasování o změně dopravního značení, kterou žádá p. Bajer: pro 0, proti 7, zdržel se 0
Bod 9 programu:
Schválena směrnice o číslování dokladů v pokladně a v bance.
Bod 10 programu:
Pan Muchka zjistí možnosti pronájmu větších popelnic na separovaný odpad x nákup, pan
Bízek připraví cenovou nabídku na vydláždění prostoru
Bod 11 programu:
Žádost pana Janošťáka o povolení parkování kamionu před domem čp. 30 a povolení vjezdu
nákladního auto do zákazu vjezdu nad 3,5 t pro rok 2008.
S ohledem na dlouhodobou snahu zastupitelstva vytlačit z obce parkující kamiony, nevyhoví
žádosti p. Janošťáka parkování před domem čp. 30.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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