ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.6.2008
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, Karel Chrt

Starosta obce pan Pavel Rataj zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání
a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Rozpočtové změny
3. Závěrečný účet obce
4. Vyúčtování výdajů za pořádání dětského dne
5. Dotace na komunikaci Vráto - Hlinsko
6. Oprava chodníků a komunikace před bývalou prodejnou
7. Stížnost pana Brože, žádost pana Knora
8. Úklid obce
9. Umístění popelnic na separovaný odpad
10. Příspěvek novému občanovi
11. Osazení zeleně
Hlasování o programu jako celku: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
- bez zápisu.
Bod 2 programu
Zastupitelstvo projednalo dle návrhu účetní pí. Novotné provedení rozpočtových změn
u následujících příjmů a výdajů:
U rozpočtových příjmů na položce 1341 – poplatek ze psů zvýšení příjmů o 1.800,--Kč,
na paragrafu 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy a položce 2324 – Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady zvýšení příjmů o 1.430,--Kč,
na Paragrafu 2310 – Pitná voda a položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
zvýšení příjmů o 300,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
zvýšení příjmů o 58.700,--Kč,
celkem po změnách dojde ke zvýšení rozpočtových příjmů o 62.230,--Kč.
U rozpočtových výdajů na paragrafu 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy a položce 6121 – Budovy, haly a stavby
zvýšení výdajů o 108.470,--Kč (o tuto částku bude navýšen rozpočtovaný schodek),
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na paragrafu 2310 – Pitná voda a položce 5151 – Studená voda zvýšení výdajů o 480,--Kč,
na paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení a položce 5171 – Opravy a udržování snížení
rozpočtových výdajů o 25.000,--Kč,
na paragrafu 3635 – Územní plánování a položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní
služby zvýšení výdajů o 4.800,--Kč,
na paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené a položce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený o zvýšení výdajů o 25.100—Kč,
na paragrafu 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené a položce 5169
-Nákup ostatních služeb zvýšení výdajů o 2.150,--Kč,
na paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5139 – Nákup materiálu
jinde nezařazený zvýšení výdajů o 680,--Kč,
na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí a položce 5032 – povinné pojistné za zdravotní
pojištění zvýšení výdajů o 14.500,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý
majetek zvýšení rozpočtu o 24.800—Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5169 - Nákup ostatních služeb zvýšení
výdajů o 10.500,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5171 – Opravy a udržování snížení
výdajů o 63.080,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5321- Neinvestiční transfery obcím
zvýšení výdajů o 15.000,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5361 – Nákup kolků zvýšení výdajů
o 500,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
zvýšení výdajů o 51.800,--Kč,
celkem po změnách dojde ke zvýšení rozpočtových výdajů o 170.700,--Kč
Rozdíl v rozpočtových příjmech a výdajích po změnách je 108.470,--Kč
Celkový schválený schodek rozpočtu bude zvýšen o částku 108.470,--Kč. Důvodem
zvýšení schodku je nákup a montáž autobusové zastávky MHD v obci, který byl řádně
schválen na zasedání zastupitelstva v dubnu 2008 .
Hlasování o schválení a provedení navržených rozpočtových změn: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Bod 3 programu:
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok 2007 – celkové příjmy činily Kč
2.598.924,67, celkové výdaje byly Kč 1.994.392,10, přebytek hospodaření Kč 604.532,57.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vráto za rok
2007.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na obecní vývěsce od 6.5 do 4.6.2008.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
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Bod 4 programu:
Celkové náklady na zakoupení občerstvení a balíčků na dětský den, který se konal dne
31.5.2008, činily 7530,50 Kč. Tato částka byla vyúčtována a uhrazena z pokladny OÚ.
Bod 5 programu:
Dne 27.5.2008 proběhlo jednání hodnotící komise ve schváleném složení (viz zápis ze dne
29.4.2008). Komise otevřela obálky s cenovými nabídkami na opravu komunikace Vráto –
Hlinsko a navrhuje zastupitelstvu obce Vráto rozhodnout o zadání této veřejné zakázky dle
pořadí v hodnotící tabulce (viz hodnotící tabulka a protokol o otevírání obálek – založeny
v dokumentaci k výběrovému řízení). Na prvním místě se s nejnižší cenou umístila společnost
LIMEX CB a.s.
Hlasování o zadání veřejné zakázky společnosti LIMEX CB a.s.: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno zadání veřejné zakázky společnosti LIMEX CB a.s.
Bod 6 programu:
Na novém parkovišti bude osazena značka parkování na povolení obecního úřadu. Obec bude
parkovací místa pronajímat zájemcům, navrhovaná částka za pronájem do konce letošního
roku 3.000,-- Kč. Zájemcům bude proti zaplacení částky za pronájem vydáno povolení
obecního úřadu k parkování. Obec vydá 20 kartiček.
Hlasování o pronájmu parkovacích míst do konce letošního roku za 3.000,-- Kč: pro 7, proti
0, zdržel se 0.
Bod 7 programu:
Stížnost pana Brože – přívalový déšť v neděli 1.6.2008 splavil štěrk z cesty kolem domu p.
Brože, obnažil trubku z náhonu rybníka „Káča“. V uvedené cestě vznikly díry. Pan Brož žádá
o opravu komunikace.
Pan Beneš zjistí v pojišťovně, zda je možné zničení uplatnit v rámci pojištění.
Pan Knor žádal o pomoc při úklidu obecního pozemku (majitel jedné z garáží tam navezl
hromadu suti). Tato žádost byla projednána na zastupitelstvu v září 2007 s tím, že obecní úřad
vyzve majitele, pana Otomara Samka, o nápravu a úklid suti. Na výzvu pan Samek
nereagoval.
Panu Knorovi nyní napíše pí. Wittnerová, jak byla jeho žádost vyřízena a že pan Samek
nereagoval. Navezenou suť uklidí obecní úřad v rámci úklidu obce.
Bod 8 programu:
Úklid obce zajistí po domluvě společnost Pradast s.r.o. V rámci tohoto úklidu se odklidí
i navezená suť u garáží (viz žádost p. Knora).
Bod 9 programu:
Umístění popelnic na separovaný odpad – po průzkumu navrhovaných míst budou popelnice
na separovaný odpad umístěny za novou zastávkou MHD. Místo bude ohraničeno
pozinkovanými sloupky v devíti kusech. Zajistí p. Bízek
Bod 10 programu:
Zastupitelstvo schválilo příspěvek novému občanovi – Stelle Salvové, nar. 10.3.2008.
Příspěvek ve výši 2.000,-- Kč bude vyplacen matce Denise Salvové. Zajistí ing. Hladíková.
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Bod 11 programu:
Zastupitelstvo odsouhlasilo osazení zeleně na nově vzniklý ostrůvek u nové zastávky MHD.
Zajistí M. Muchka.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.43 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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