ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Vráto
konaného dne 13. 10. 2010
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
1
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 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni: Chrt.
Návrh programu:
1. Žádost zástupců společnosti Tamaryn s.r.o.
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3. Plastové kryty na kanály
4. Odměny za přípravu voleb
5. Informace starosty obce o podpisu smlouvy na opravu přečerpávací stanice
6. Územní plán
7. Prodej pozemku panu V.V. Furtovi
8. Rozpočtová opatření
Hlasování o programu jako celku: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Zástupci společnosti Tamaryn s.r.o přednesli zastupitelstvu obce svou žádost o směnu části
pozemků v okolí Vráteckého potoka, tak aby jejich pozemek získal ucelený tvar. Starosta
obce navrhl po vyslechnutí celé žádosti, aby místo směny společnost malé části pozemků od
obce zakoupila s tím, že se pro obec zřídí věcné břemeno z důvodu údržby kanalizačního
sběrače. Společnost Tamaryn s.r.o. nechá připravit smlouvy a zaměřit oddělení pozemků.
Hlasování o prodeji částí pozemků: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Bod 2 programu
Bez zápisu.
Bod 3 programu
V nové ulici u novostaveb (řadové domky naproti TexColoru) chybí kryty na kanálech.
Budou zakoupeny tři kusy nových plastových krytů včetně rámů.
Bod 4 programu:
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Zastupitelstvo obce projednalo vyplatit členům volební komise (pí. Knorové, pí. Aloui, pí.
Muchkové, pí. Strakové) a pí. Wittnerové za práci související s přípravou a ukončením voleb
odměnu ve výši 2.000,-- Kč.
Hlasování o odměnách členům volební komise: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Výplatu odměn připraví účetní obce s výplatami za měsíc říjen.
Bod 5 programu:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o podepsání smlouvy o úhradě nákladů
spojených s opravou a provozem kanalizační čerpací stanice Hlinsko. Obec Vráto se účastní
35 %ním podílem na úhradě nákladů (viz minulý zápis), celkové náklady na opravu jsou
vyčísleny na 1.673.212,-- Kč.
Bod 6 programu:
Zastupitelstvo obce Vráto se seznámilo a bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu
územního plánu Vráto a dokumentaci návrhu územního plánu Vráto, včetně odůvodnění.
Návrh územního plánu Vráto není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu
s výsledkem řešení rozporů, proto k nim nedošlo a není v rozporu se stanoviskem Krajského
úřadu – Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic z 10. června 2010 pod čj. KUJCK 18897/2010 OREG/2.
Hlasování o přijetí územního plánu, tak jak byl zpracovatelem předložen: pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Územní plán byl schválen.
Obec Vráto vydává územní plán Vráto formou opatření obecné povahy v rozsahu 52 stran
textu, příloh č. 1 a č. 2 (grafická část).
Zastupitelstvo zároveň ukládá starostovi obce panu Pavlu Ratajovi zajistit prostřednictvím
pořizovatele:
1. Uložení dokumentace územního plánu Vráto, včetně dokladů o jejím pořizování u
obce Vráto
2. Vyhotovení a poskytnutí dokumentací územního plánu Vráto opatřených záznamem o
účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu
3. Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu
Vráto.
Bod 7 programu:
Zastupitelstvo odsouhasilo prodej pozemku 323/3 – orná půda o celkové výměře 217m2
za částku 100,- Kč/m2 panu V.V.Furtovi
Bod 8 programu:
Zastupitelstvo projednalo další rozpočtové změny (rozpočtové opatření 3/2010), které je třeba
provést v souvislosti s vývojem hospodaření obce. Celkové příjmy budou těmito změnami
zvýšeny o 61.175,-- Kč, celkové výdaje se sníží o 194.244,-- Kč.
Na základě změn dochází k následujícím úpravám:
u rozpočtovaných příjmů:
na položce 1122 – Daň z příjmu právnických osob ke zvýšení o 54.815,-- Kč
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na položce 1337 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ke zvýšení o 68,-- Kč
na položce 1511 - Daň z nemovitostí ke zvýšení o 5.173,-- Kč
Na paragrafu 6310 a položce 2141 – Příjmy z úroků, ke zvýšení o 1.119,-- Kč.
Celkové zvýšení příjmů o 61.175,-- Kč.
U rozpočtovaných výdajů:
Na paragrafu 2212, položka 6121 – Budovy, haly a stavby ke zvýšení o 120.000,-- Kč
Na paragrafu 5273, položce 5162 – Krizové řízení, ke zvýšení o 432,-- Kč
Na paragrafu 6171 Činnost místní správy
- položka 5021 – Ostatní osobní výdaje ke zvýšení o 11.900,-- Kč
- položka 5169 – Nákup ostatních služeb ke zvýšení o 8.000,-- Kč
položka 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně ke zvýšení o 1.112,-- Kč
Na paragrafu 3113, položka 5321 – Neinvestiční transfery obcím ke zvýšení o 52.800,-- Kč.
Celkové zvýšení výdajů o 194.244 ,-- Kč.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.10 hodin.

Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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