ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.3.2008
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomno :
Omluveni :
Neomluveni :
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Vráto, budova obecního úřadu
17,00 hod.
Pavel Rataj –starosta obce
6 členů zastupitelstva
1
0
Renata Hladíková
Petr Říha, Martin Muchka

Starosta obce pan Pavel Rataj zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání
a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni: K. Chrt.
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Žádost o prodej parcely
3. Výkup části komunikace
4. Zhotovení územního plánu
5. Žádosti občanů
Hlasování o programu jako celku: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Kontrola úkolů
- Zastupitelstvo znovu projednalo zřízení zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad,
v souladu se schváleným novým zákonem o odpadech bude na této ploše umístěno pět
nádob (namísto původních tří). Pan Bízek předloží zastupitelstvu novou cenovou nabídku
na zřízení zpevněné plochy.
- Starosta pověřen podpisem smlouvy se společností VAKJČ – v souladu se schváleným
stočným – viz minulý zápis.
Bod 2 programu
Advokátní kancelář Vavroch žádá pro své klienty o odkup obecního pozemku p.č. 40/15
o výměře 370 m2 – ostatní komunikace. Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo, že v současné
době pozemek neprodá. V uvedené lokalitě a na uvedeném pozemku probíhá změna
vlastnictví. Odpoví pan Bízek.
Bod 3 programu
Část komunikace Hlinsko – Vráto leží na pozemcích soukromých vlastníků – p. Kuby, p.
Trachty, p. Bílka. Ti navrhují obci odprodej pozemku p.č. 381/6 o výměře 102 m2 za
140,-- Kč/m2.
Hlasování o nákupu pozemků pod komunikací Vráto – Hlinsko: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup výše uvedeného pozemku za cenu, kterou navrhují
současní majitelé.
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Bod 4 programu
Zastupitelstvo projednalo nabídku zpracovatele arch. Jiřího Brůhy na zhotovení územního
plánu (viz minulý zápis).
Hlasování o přijetí nabídky na zhotovení územního plánu: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo přijalo nabídku arch. Jiřího Brůhy a p. Bízka pověřilo uzavřením smlouvy
s architektem a jednáním na Magistrátu města.
Bod 5 programu:
Žádost pana Bajera ze dne 12.2.2008 – změna dopravního značení
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, starosta obce projedná s právníkem možnosti obce
v osazení dopravního značení.
Žádost pana Janošťáka – pí. Wittnerová odpoví, že zastupitelstvo setrvává na svém původním
stanovisku – tj. vytlačit parkující kamiony z obce.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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