ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.4.2008
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
0
0
Renata Hladíková
Petr Říha, Karel Chrt

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: M. Muchka
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Oprava chodníku a komunikací u prodejny
3. Informace o dotaci SZIF
4. Změna umístění zpevněné plochy na kontejnery pro tříděný odpad
5. Dětský den
Hlasování o programu jako celku: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
- bez zápisu.
Bod 2 programu
Zastupitelstvo projednalo vybudování nové zastávky tak, aby navazovala na opravovaný
chodník v lokalitě u bývalé prodejny. Zastávka bude pořízena od společnosti TSE České
Budějovice v ceně cca 100.000,-- Kč bez DPH. Při stávající opravě chodníků a komunikace
před prodejnou bude připraven elektrický kabel pro osvětlení této zastávky a budou
zabudovány patky pro uchycení konstrukce zastávky.
Hlasování o pořízení nové zastávky: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Bod 3 programu
Obec získala dotaci ze státního zemědělského intervenčního fondu na celkovou opravu
komunikace z Vráta do Hlinska (včetně stávajících chodníků) ve výši 2.709.016,-- Kč.
Zastupitelstvo projednalo jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a
prokázání splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb.v platném znění. Návrh na složení
této komise: Pavel Rataj, Zdeněk Bízek, ing. Václav Freudl, Helena Matějčková, ing. Arch.
Jiří Skalický.
Hlasování o navrženém složení hodnotící komise: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Komise ve výše uvedeném složení byla schválena.
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ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.4.2008
Bod 4 programu:
Schválená zpevněná plocha (viz zápis ze dne 2.4.2008) nemůže být vybudována na původním
místě (plochu protínají dálkové kabely umístěné v malé hloubce). Zastupitelstvo projednalo
nové návrhy na jiná možná místa: vedle JAVOSu nebo u bývalé prodejny. Starosta
s místostarostou zjistí prohlídkou terénu, zda je některé z těchto míst vhodné.
Bod 5 programu:
Zastupitelstvo odsouhlasilo vyplacení zálohy 7.000,-- Kč na nákup věcí na dětský den, který
se uskuteční 31.5.2008. Vyúčtování celé akce provede ing. Hladíková v červnu.
Hlasování o vyplacení zálohy: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Záloha byla schválena.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.50 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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