ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.9.2008
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.
Omluven: Z. Bízek
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Parkoviště, kanál, uklizení suti u garáží
3. Překlenovací úvěr
4. Informace o investiční akci – rekonstrukce komunikace Vráto - Hlinsko
5. Žádosti o zařazení pozemků do územního plánu
6. Dopravní značení
7. Vyčištění obce
8. Rozpočtové změny
Hlasování o programu jako celku: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
- bez zápisu.
Bod 2 programu
Starosta informoval o opravách na parkovišti, které měla společnost Pradast odstranit.
Odklizení suti u garáží provede firma STABI.
Bod 3 programu
Zastupitelstvo projednalo přijetí úvěru k překlenutí doby od zaplacení faktury za opravu
komunikace Vráto – Hlinsko a připsání dotace na účet obce. Poukázání prostředků Státním
fondem dopravní infrastruktury ve výši 2.709.016,-- Kč bude trvat cca 2 – 3 měsíce od
předložení dodavatelské faktury (3.000.202,20 Kč). Obec musí fakturu nejprve zaplatit celou
a teprve poté získá prostředky dle smlouvy o poskytnutí dotace. Na toto překlenutí bylo
vyřízeno poskytnutí kontokorentního úvěru ČSOB, a.s. pobočka České Budějovice, Hroznová
1, v celkové výši 500.000,-- Kč s roční úrokovou sazbou 7denní PRIBOR + 0,25 %.
Schválený rámec kontokorentního úvěru je na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Jednorázový poplatek za vyřízení bude činit 3.000,-- Kč. Při nečerpání rámce obec nebude
platit žádné poplatky za nečerpání ani za blokaci rámce. Jako zajištění úvěru bude sloužit
biankosměnka podepsaná za obec starostou a směnečné prohlášení.
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Hlasování o schválení a přijetí kontokorentního úvěru ČSOB, a.s. ve výši 500.000,-- Kč se
zajištěním biankosměnkou: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno. Starosta obce pověřen podpisem smlouvy o úvěru a biankosměnky.
Bod 4 programu
Zrekonstruovaná komunikace Vráto – Hlinsko byla předána obci dne 28.8.2008. Fakturu za
práce na rekonstrukci komunikace (v celkové výši 3.000.202,20 Kč) předá zástupce
společnosti LIMEX starostovi obce k proplacení v pátek 5.9.2008.
Zastupitelstvo projednalo proplacení této faktury z běžného účtu obce.
Hlasování o proplacení faktury: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno. Zajistí ing. Hladíková.
Bod 5 programu:
Zařazení pozemků do územního plánu zastupitelstvo vzalo na vědomí a po konzultaci se
zpracovatelem územního plánu budou žadatelé informováni o výsledku.
Bod 6 programu:
Dopravní značení – chybí dopravní značení v lokalitě „Na Vršku“. V uvedené oblasti ještě
nebyla vydána oficiální kolaudace.
Bod 7 programu:
Vyčištění obce – je nutné vyčistit část návsi, kde jsou staré betonové popelnice a kolem
vzniklý nepořádek. M. Muchka zajistí úklid společností A.S.A.
Bod 8 programu:
Zastupitelstvo projednalo dle návrhu účetní pí. Novotné provedení rozpočtových změn
u následujících příjmů a výdajů:
u rozpočtových příjmů - na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu zvýšení příjmů o 12.640,--Kč
na paragrafu 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací a položce 2141 – Příjmy z
úroků zvýšení příjmů o 8.340,--Kč.
Celkem po změnách dochází ke zvýšení rozpočtových příjmů o 20.980,--Kč.
U rozpočtových výdajů - na paragrafu 2219 – Pozemní komunikace a položce 5171 –
Opravy a udržování snížení výdajů o 1.193.780,-- Kč,
na paragrafu 2219 – Pozemní komunikace a položce 6121 – Budovy, haly a stavby zvýšení
výdajů o 1.145.200,-- Kč,
na paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení a položce 5154 – Elektrická energie zvýšení výdajů
o 3.580,-- Kč,
na paragrafu 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5139 – Nákup materiálu jinde
nezařazený zvýšení výdajů o 570,-- Kč,
na paragrafu 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5139 – Nákup materiálu
jinde nezařazený zvýšení výdajů o 870,-- Kč,
na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí a položce 5032 – Povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění zvýšení výdajů o 350,-- Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý
majetek zvýšení výdajů o 47.200,-- Kč,
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na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5169 – Nákup ostatních služeb zvýšení
výdajů o 3.060,-- Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5171 – Opravy a udržování zvýšení
výdajů o 5.160,-- Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5321- Neinvestiční transfery obcím
zvýšení výdajů o 7.500,-- 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 5362 – Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu zvýšení výdajů o 770,--Kč.
Celkem po změnách dochází ke zvýšení rozpočtových výdajů o 20.980,--Kč
Rozdíl v rozpočtových příjmech a výdajích po změnách je 0,--Kč
Hlasování o schválení a provedení navržených rozpočtových změn: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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