ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 3. 2010
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.
Omluven: p. Chrt
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Nová pojistná smlouva
3. Informace o výstavbě chodníků, nabídka ing. Koplíka na zpracování dokumentace
4. Informace o rekonstrukci přečerpávací stanice Hlinsko
5. Žádost p. Furta o koupi pozemku
6. Žádost o kácení stromů – pí. Bauerová
7. Sněhové zábrany
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
9. Změna účetní
10. Příspěvky novým občanům
11. Přijetí daru
Hlasování o programu jako celku: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Bez zápisu.
Bod 2 programu
Zastupitelstvo se seznámilo s konkrétním návrhem pojistné smlouvy, celkové roční pojistné
bude činit 8.082,-- Kč.
Starosta pověřen podpisem smlouvy.
Bod 3 programu
Pan Bízek seznámil zastupitelstvo s projektem chodníků v celé obci vč. VO.
Ing. Koplík (zpracovatel projektu) učinil obci nabídku na rozšíření rozsahu projektové
dokumentace komunikací a chodníků (komunikace Pilnáček – Lucie, cesta kolem p. Brože).
Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídku ing. Koplíka.
Bod 4 programu
Na žádost obce Dubičné se uskutečnilo jednání o možnostech rozšíření kapacity přečerpávací
stanice ve Hlinsku, v současné době je již nevyhovující. Při případné rekonstrukci navrhli
zástupci obce Dubičné dělení nákladů takto: 1/3 Dubičné, 1/3 Rudolfov, 1/3 Vráto.
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Zastupitelstvo obce Vráto předběžně souhlasí s touto dohodou. Konečné stanovisko však bude
projednávat až po seznámení se s projektem a rozpočtovanými náklady na tuto investici.
Bod 5 programu
Pan Furt žádá o koupi další části obecního pozemku. Obecní zastupitelstvo souhlasí se
záměrem p. Furta, nejdříve však musí p. Furt na své náklady provést oddělení pozemku 323/1.
Poté předloží žádost o koupi konkrétního odděleného pozemku, obec vyvěsí záměr prodat
tento pozemek a následně se bude zabývat nabídkami na odkup tohoto pozemku.
Bod 6 programu
Paní Věra Bauerová žádá o pokácení 1 ks zlomené břízy.
Zastupitelstvo souhlasí, paní Bauerovou vyrozumí p. Bízek.
Bod 7 programu
Pan Muchka pověřen zajištěním cenové nabídky na instalaci sněhových zábran na střechu
budovy obecního úřadu.
Bod 8 programu
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2009. Zpráva bude vyvěšena na obecní vývěsce a na elektronické vývěsce, aby mohla být
projednán závěrečného účtu obce za rok 2009.
Bod 9 programu
Od března bude jako účetní obce zaměstnána sl. Iveta Stefanová. V průběhu března jí
kompletní agendu předá pí. Novotná. S výplatami za měsíc březen bude paní Nikole Novotné
vyplacena odměna ve výši jednoho platu.
Bod 10 programu
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo vyplacení příspěvku při narození dítěte:
Michaela Vavrochová (narozená ve 12/2009) - vyplaceno bude matce, Miroslavě
Vavrochové, roz. Pilnáčkové,
Ellen Julie Filipová (narozená v 02/2010) - vyplaceno bude matce, Petře Bauerové.
Bod 11 programu
Zastupitelstvo obce projednalo přijetí daru od společnosti BOOS a.s. se sídlem Horova 68,
616 00 Brno. Jedná se o darování pozemku p.č. 265/5 o výměře 433 m2, pozemku p.č. 265/66
o výměře 300 m2 v k.ú. Vráto.
Hlasování o přijetí daru: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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