ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 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
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.
Omluven: K. Chrt
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Žádost o prodej pozemku, vybudování mostu
3. Svoz TKO v roce 2009 - cena
4. Odměna – Irena
5. Žádost o výstavbu 24 RD
6. Úklid sněhu
7. Záruční opravy firmy PRADAST
8. Stížnost p. Daniela
9. Žádost p. Votočky o poražení stromu před domem
10. Diskuse
Hlasování o programu jako celku: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
- bez zápisu.
Bod 2 programu
Ing. Andrey Kroo jako zástupce obyvatel čp. 69 přednesl zastupitelstvu žádost o výstavbu
mostku, který by navazoval na slepou ulici ke zpřístupnění druhé strany Vráteckého potoka.
Zde zakoupili pozemky, které chtějí upravovat.
Hlasování o povolení vybudování mostku přes Vrátecký potok: pro 0, proti 6, zdržel se 0.
Zastupitelstvo nesouhlasí s vybudováním mostu.
Dopis p. Kroo napíše p. Bízek a projedná se stavebním úřadem na Rudolfově.
Bod 3 programu
V minulém roce zaplaceno za svoz TKO 90.604,-- Kč, návrh na zvýšení za každého obyvatele
na 400,-- Kč/rok.
Hlasování o zvýšení poplatku za svoz TKO na rok 2009: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Poplatek za svoz komunálního netříděného odpadu bude od 1.1.2009 zvýšen na 400,-- Kč za
osobu a rok.
Novou vyhlášku připraví pí. Wittnerová a vyvěsí na obecní vývěsce.

1

ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 2008
Bod 4 programu
Na návrh starosty obce zastupitelstvo projednalo vyplatit za přípravu voleb a roznášení
volebních lístků Ireně Wittnerové odměnu ve výši 2.000,-- Kč.
Hlasování o odměně: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Výplata odměny proběhne s výplatami za měsíc říjen.
Bod 5 programu:
Žádost společnosti PK SERVIS CB s.r.o povolení výstavby 24 RD v katastru obce Vráto,
v lokalitě za novými domy společnosti TexColor.
Obec požaduje také vybudování příjezdové komunikace k novým domům v šíři 8 m, která
bude navazovat na komunikaci u firmy TexColor. Starosta předložil zastupitelstvu znění
smlouvy na výstavbu této komunikace, náklady nese společnost PK SERVIS CB s.r.o.
Smlouva rovněž řeší případné navýšení kapacity přečerpávací stanice současné kanalizace.
Hlasování o výstavbě 24 RD, ZTV a příjezdové komunikace: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno. Starosta pověřen podpisem smlouvy na výstavbu komunikace.
Bod 6 programu:
Úklid sněhu - p. Bízek domluvil s firmou PŘS Olešník úklid sněhu v obci Vráto. Nasazení
stroje v ceně 600,-- Kč za hodinu, převoz UNC traktoru – 800,-- Kč.
Bod 7 programu:
Přechody jsou nastříkané dle původní dohody. Kanál pod zastávkou MHD není dosud
opraven.
Dle písemného vyjádření společnosti PRADAST budou opravy hotové do 15.11.2008. Pokud
ne, obec neuhradí požadované vícepráce.
Bod 8 programu:
Pan Daniel podal písemnou stížnost na odvoz komunálního odpadu. Obec písemně upozorní
pana Daniela, pokud chce, aby mu společnost A.S.A. vyvážela popelnice, tak si je umístí na
přístupné místo na obecním pozemku (náves). Dopis napíše a odešle pí. Wittnerová.
Bod 9 programu:
Pan Votočka chce porazit vysoký strom před svým domem. Strom roste na obecním pozemku
a ohrožuje dům p. Votočky. Obec povolí vykácení stromu. Provede si pan Votočka.
Současně pí. Wittnerová upozorní pana Votočku na velké množství aut parkujících u jeho
domu na obecním pozemku včetně dodávky u JAVOSu. Protože tato auta parkují trvale na
obecním pozemku, jejich majitel má povinnost platit dle obecní vyhlášky za pronájem
veřejného prostranství.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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