ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 10. 2008
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 a hosty na jednání
a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluven: Z. Bízek, K. Chrt
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Svoz TKO v roce 2009 - cena
3. Značka zákaz stání ve směru k Texcoloru a na návsi
4. Odměna – volby
5. Jízdní řád 2009
6. Informace SZIF
7. Darovací a kupní smlouvy pro ZTV
8. Dotace na žáky v ZŠ v ČB
9. Pradast – navýšení smlouvy
10. Žádost o změnu územního plánu
11. Stížnost p. Knora
12. Údržba veřejné zeleně u zastávky
13. Rozpočtové změny
14. Diskuse
Hlasování o programu jako celku: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
- bez zápisu.
Bod 2 programu
Do příštího jednání se zastupitelé seznámí se skutečnými náklady na svoz odpadu v loňském
roce ve srovnání s letošním rokem. V listopadu zastupitelstvo rozhodne o ceně za svoz
odpadu v roce 2009.
Bod 3 programu
Návrh na osazení dopravního značení zákaz stání u autoservisu (ve směru k Texcoloru) a při
vjezdu na náves z důvodu omezení parkování a umožnění vjezdu na náves. Pan Bízek zajistí
projednání možnosti osazení těchto značek a dále zajistí samotné osazení dopravního značení.
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Bod 4 programu
Na návrh starosty obce zastupitelstvo projednalo vyplatit těm členům volební komise, kteří se
podíleli na přípravě voleb (úklid na úřadě, úprava veřejného prostranství, příprava volební
místnosti, …) odměnu ve výši 2.000,-- Kč. Jedná se o pí. Muchkovou, p. Říhu a pí.
Hladíkovou.
Hlasování o odměnách členům volební komise: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Výplatu odměn připraví účetní obce s výplatami za měsíc říjen.
Současně zastupitelstvo projednalo vyplacení odměn členům volební komise, které jim náleží
v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a prováděcími
předpisy:
Předseda volební komise: 1.500,-- Kč (R. Hladíková)
Zapisovatel: 1.300,-- Kč (I. Muchková)
Člen komise: 1.300,-- Kč (P. Říha, H. Beranová)
Bod 5 programu:
Starosta obce byl pověřen podpisem smlouvy s Dopravním podnikem města České
Budějovice na rok 2009. Dopravní obslužnost bude zajištěna ve stejném rozsahu jako v roce
2008.
Bod 6 programu:
Starosta podal informace o dodání dokumentace na SZIF k poskytnutí dotace.
Bod 7 programu:
Všichni investoři (Texcolor, investor lokality „Na Vršku“ a nového parkoviště) budou
předávat obci inženýrské sítě a pozemky pod komunikacemi. Kupní smlouvy budou uzavřeny
na komunikace, VO, a inženýrské sítě, kupní cena je stanovena ve výši 1,-- Kč. Pozemky pod
komunikacemi převedou na obec darovací smlouvou.
Obec tento dar přijímá.
Bod 8 programu:
Okolní obce se obrátily na město, že budou platit na žáky maximálně 6.000,-- Kč, město
schválilo paušální částku 7.600,-- Kč. Schválena max. částka 6000,-- Kč. Zajistí Wittnerová.
Bod 9 programu:
Zastupitelstvo znovu projednalo neodstranění závad u rekonstruované plochy parkoviště před
bývalou prodejnou – viz minulý zápis. Starosta pověřen sdělit Pradastu konečný termín
dokončení stavby parkoviště dle platného projektové dokumentace (přechody, kanálová
vpusť, díry po starých stožárech VO……), a to 17.10.2008. Pokud v tomto termínu nebude,
neproplatí obec požadované vícenáklady ve výši 157.458,-- Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo proplacení faktury společnosti PM-CB s.r.o. ve výši 363.533,-Kč za rekonstrukci VO na parkovišti, v prostoru nové zastávky MHD, a na chodníku za obcí
do NV. Zajistí pí. Novotná.
Bod 10 programu:
Pan Vlastislav Filip žádá o změnu územního plánu obce.
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Bude zařazeno k ostatním žádostem a p. Bízek projedná se zpracovatelem územního plánu
všechny žádosti občanů, možnost zařazení jejich návrhů do územního a zastupitelstvo se pak
vyjádří.
Bod 11 programu:
Stížnost p. Knora – 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. Znovu byla jeho stížnost projednána na jednání dne 4.6.2008 s tím, že
suť uklidí obecní úřad a zpevní i výmoly v místní komunikaci.
Dosud nebylo provedeno. Opět uloženo p. Bízkovi, aby nápravu zajistil.
Bod 12 programu:
Návrh p. Muchky, aby paní Češpivové za údržbu zeleně u zastávky, obecní úřad pronajal
jedno parkovací místo do konce roku 2008, po dohodě bude prodlouženo na rok 2009.
Schváleno. Zajistí p. Muchka.
Bod 13 programu:
Na základě vývoje příjmů a výdajů v průběhu roku navrhuje účetní obce provést následující
rozpočtové změny:
U rozpočtovaných příjmů - na položce 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů ke zvýšení příjmů o 760,--Kč,
na položce 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství ke zvýšení příjmů o 30.000,-Kč,
na paragrafu 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací a položce 2141 – Příjmy
z úroků ke zvýšení příjmů o 13.900,--Kč.
Celkově se zvýší příjmy o 44.660,--Kč.
U rozpočtovaných výdajů - Na paragrafu 2212 – Silnice a položce 5171 – Opravy a
udržování ke zvýšení výdajů o 3.045.320,--Kč,
na paragrafu 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5139 – Nákup materiálu jinde
nezařazený ke zvýšení výdajů o 660,--Kč,
na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí a položce 5032 – Povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění ke zvýšení výdajů o 6.800,--Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5161 – Služby pošt o zvýšení výdajů ke
500,-- Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5169 – Nákup ostatních služeb ke
zvýšení výdajů o 25.000,-- Kč,
na paragrafu 6171 – Činnost místní správy a položce 5171 – Opravy a udržování ke zvýšení
výdajů o 10.000,-- Kč,
na paragrafu 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací a položce 5163 – Služby
peněžních ústavů ke zvýšení výdajů o 1.700,--Kč,
Celkově se zvýší výdaje o 3.089.980,--Kč.
Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 3.045.320,-- Kč. Ke zvýšení výdajů došlo na základě
přislíbené dotace od SZIF ve výši 90% celkové ceny opravy komunikace Vráto – Hlinsko.
Tímto v rozpočtu obce dochází ke zvýšení stávajícího schodku o výše uvedenou částku.
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Schodek bude hrazen z úspor obce z minulých let a z kontokorentního účtu (do doby
vyplacení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem).
Bod 14 programu:
Schválen příspěvek novému občánkovi (Sabrine Aloui) ve výši 2.000,-- Kč – vyplacen bude
matce Renatě Aloui, bytem Vráto 59.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.25 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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