ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 9. 2010
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomno :
Omluveni :
Neomluveni :
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Vráto, budova obecního úřadu
17,00 hod.
Pavel Rataj –starosta obce
5 členů zastupitelstva
2
0
Renata Hladíková
Petr Říha, Martin Muchka

Starosta obce pan Pavel Rataj zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání
a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni: Chrt, Beneš
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Informace o rekonstrukci přečerpávací stanice ve Hlinsku
3. Žádost o koupi pozemku
4. Žádost ing. Jany Macůrkové
5. Úklid kolem popelnic
Hlasování o programu jako celku: pro 7 proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Bez zápisu.
Bod 2 programu
Starosta se účastnil jednání na MěÚ v Rudolfově, kde byla předložena projektová
dokumentace k rekonstrukci přečerpávací stanice ve Hlinsku s předpokládanou cenou 1,5 mil.
Kč bez DPH. Projektová dokumentace byla odsouhlasena, následně proběhne výběrové řízení
na dodavatele, které provede MěÚ v Rudolfově (majitel přečerpávací stanice).
Zastupitelstvo obce Vráto projednalo na dnešním jednání 35 %ní podíl obce Vráto na úhradě
předpokládaných nákladů na tuto rekonstrukci. Podíl ostatních obcí je: Dubičné 35 %,
Rudolfov 30 %. Zvýšení kapacity stanice je nutné z důvodu nevyhovujícího současného
stavu, kdy nelze připojovat novou výstavbu. Plánovaná rekonstrukce zohledňuje novou
výstavbu všech tří zúčastněných obcí.
Hlasování o účasti obce Vráto na nákladech na rekonstrukci ve výši 35 %: pro 5, proti 0,
zdržel se 0.
Bod 3 programu:
Pan V. V. Furt žádá o koupi obecního pozemku p. č. 323/3. Obec vyvěsí záměr prodeje
uvedeného pozemku na vývěsky OÚ.
Bod 4 programu:
Paní ing. Macůrková žádá o zařazení parcel p.č. 338/23, 338/22, 338/31, 335/4, 335/3, 367/45
do územního plánu jako stavební parcely (dosud orná půda, louka).
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ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 9. 2010
Vytvoření nového územního plánu schválilo zastupitelstvo obce Vráto na svém jednání dne
16.1.2008. V průběhu roku 2008 měli občané možnost podávat své návrhy na změny oproti
původnímu územnímu plánu (vyvěšeno ve vývěsce na budově OÚ). Na jednání zastupitelstva
obce dne 1.10.2008 byl pověřen p. Bízek předáním návrhů a žádostí občanů
k připravovanému územnímu plánu jeho zpracovateli.
V současné době je územní plán zpracován ve finální verzi, která by se měla již v průběhu
tohoto měsíce veřejně projednávat. Z tohoto důvodu již zastupitelstvo nesouhlasí s dalšími
změnami navrhovanými paní ing. Macůrkovou.
Bod 5 programu:
Úklid kolem popelnic na tříděný odpad domluví p. Muchka se společností ASA.
Bod 6 programu:
Stížnost paní Hajné na hluk ze žárové zinkovny, projednal starosta obce s ředitelem zinkovny.
Ze zinkovny přišla odpověď e-mailem, předána pí. Hajné.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.40 hodin.

Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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