ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. listopadu 2015

Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomno:
Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Vráto, budova obecního úřadu
17,15 hod.
Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
6 členů zastupitelstva
0
Iveta Stefanova
p. Straka, p. Ševčík

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na
jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
2. Žádost Mysliveckého spolku Dlouhý vrch o finanční příspěvek
3. Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku par. č. 292/99
4. Koncepce protipovodňové ochrany obce s rozšířenou působností
5. Záměr – prodej pozemku par. č. 265/90
6. Záměr – odkup pozemku par. č. 329/3
7. Přezkum hospodaření
8. Projekt na cyklostezky – cenová nabídka
9. Společensko kulturní akce – rozsvícení vánočního stromečku
10. Rozpočtová opatření
11. Inventury 2015
12. Poplatek za TKO na rok 2016
13. Zprávy FV a KV
14. Rozpočet 2016, rozpočtový výhled 2017 – 2018
15. Diskuse

Schválení programu:
Výsledek hlasování:
Program byl schválen.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 programu
 U firmy CBS – foto mapy byla objednána informační deska s mapou obce, která
bude umístěna u budovy obecního úřadu.
 Byla osazena nová webová kamera.
 Započaly administrativní práce na dokumentech nutných k podání žádostí do
Programu obnovy venkova 2016 Jihočeského kraje a dotačních programů
poskytovaných MMR.
 Byla podepsána smlouva o realizaci přeložky chodníku v rámci výstavby dálnice
D3 v k.ú. Vráto.
 Na základě upozornění vlastníkům nemovitostí/pozemků na ořez dřevin ohrožující
bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy společnosti EON bylo
provedeno odstranění dřevin na obecním pozemku par. č 342/14 v k.ú. Vráto
 Bylo vydáno souhlasné stanovisko OÚ Vráto k oplocení pozemku par. č. 292/27
v k.ú. Vráto (p. Kvapil).
 Byla podepsána smlouva na zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení (kabel NN K 364/1 p. Pexa) za jednorázový poplatek
10 000,- Kč.
 Bylo vydáno souhlasné stanovisko OÚ Vráto k umístění stavby retenční nádrže
v areálu f. Signum spol. s.r.o..
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost Mysliveckého spolku Dlouhý
vrch z Dobré Vody o poskytnutí finančního příspěvku na jeho činnost. Spolek se
zabývá převážně ochranou a přikrmováním zvěře, a jejím návratem zpět do přírody.
Starosta obce navrhuje finanční dar ve výši 2 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s finančním darem ve výši 2 000,- Kč spolku MS
Dlouhý vrch o.s.a, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
finančního daru.
Usnesení č. 63/2015 bylo schváleno.

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že Odbor výstavby Městského úřadu
Rudolfov vydal rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku par. č. 292/99 v k.ú.
Vráto (manželé Fialovi).
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o pracovní schůzce s Ing. Vaclíkem,
ředitelem společnosti VH-TRES s.r.o. vodohospodářské služby, která pro Magistrát
města České Budějovice zpracovává koncepci protipovodňové ochrany obce
s rozšířenou působností. Veškeré připomínky ze strany obce Vráto budou zahrnuty do
protipovodňového programu. Týká se především lokality okolo Vráteckého potoka
směrem k Hlinsku.
ZO bere na vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o záměru obce Vráto prodat pozemek
par. č. 265/90 o výměře 11 m2, který vznikl oddělením od pozemku par. č. 265/5.
Tento záměr byl uveřejněn jak na úřední desce OÚ, tak na webových stránkách obce
po dobu 15-ti dnů v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a to
v době od 6. 10. 2015 do 21. 10. 2015. O tento pozemek projevili zájem jen manželé
Pátí. Cena byla stanovena na 300 Kč za 1 m2.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO Vráto souhlasí s prodejem 11 m2 pozemku par. č. 265/90, který
vznikl oddělením z pozemku par. č. 265/5 za cenu 300 Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 64/2015 bylo schváleno.

Bod 6 programu
Starosta obce přednesl žádost p. Brože na odkup pozemku par. č. 329/3 v k.ú.
Vráto o výměře 69 m2.

Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO Vráto souhlasí s uveřejněním záměru na odprodej obecního
pozemku par. č. 329/3 v k.ú. Vráto. Záměr bude uveřejněn jak na úřední
desce OÚ, tak i v elektronické podobě na webových stránkách obce po
dobu 15-ti dnů v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Usnesení č. 65/2015 bylo schváleno.

Bod 7 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že dne 3. 12. 2015 proběhne v budově
OÚ přezkum hospodaření obce za rok 2015. Přezkum bude provádět zaměstnanec
Ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Přezkum proběhne za účasti účetní pí. Stefanové a starosty
obce p. Muchky.
ZO bere na vědomí

Bod 8 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o cenové nabídce na zpracování
projektu cyklostezek propojující obce Rudolfov, Úsilné, Hůry, Vráto a Dubičné, kterou
předložil Ing. Koplík. Celková cena tohoto projektu činí 578 380,- Kč s DPH. Z této
ceny by obec Vráto hradila poměrnou část ve výši cca 115 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 0

Proti: 5

Zdržel se: 1

Návrh usnesení:

ZO Vráto nesouhlasí s finanční spoluúčastí obce Vráto na projektu
cyklostezek.
Usnesení č. 66/2015 bylo schváleno.

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO o chystané společensko kulturní akci
„Rozsvícení vánočního stromečku,, , která se bude konat v sobotu 28. 11. 2015 od
17,00 hodin. Na tuto akci jsou srdečně zváni všichni přítomní zastupitelé a občané
obce!
ZO bere na vědomí

Bod 10 programu
Účetní obce informovala přítomné ZO o rozpočtovém opatření č. 11/2015 a
požádala přítomné ZO o schválení k jeho provedení.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 11/2015 za
měsíc listopad 2015
Usnesení č. 67/2015 bylo schváleno.

Bod 11 programu
Starosta konstatoval, že je potřeba provést inventarizaci majetku obce podle
§ 30 zákona č. 353/2001 Sb., o účetnictví, v platném znění. Inventarizace bude
provedena do 31. ledna 2016.
Starosta navrhl komisi ve složení:
Ing. Beneš – předseda inventarizační komise
paní Gesvandtnerová – člen inventarizační komise
pan Ševčík – člen inventarizační komise
Přítomna inventuře bude i účetní obce paní Iveta Stefanova.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se složením inventarizační komise a bere na
vědomí termín provedení inventarizace majetku za rok 2015, a to k 31.
lednu 2016.
Usnesení č. 68/2015 bylo schváleno.

Bod 12 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO přehled o nákladech na svoz
komunálního odpadu za rok 2015 a výpočet nákladů na občana pro rok 2016.
Celkové náklady obce činily 329 502,- Kč a byly rozúčtovány takto: 329 502 ÷ 398
(počet obyvatel) = 828,- Kč/osoba na rok. Starosta i přesto navrhl ponechat poplatek
za svoz komunálního odpadu ve výši 600,- Kč/osobu, stejně jako v roce 2013, 2014 a
2015. Vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu bude vyvěšena na úřední
desce.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s výší poplatku za svoz komunálního odpadu pro
rok 2016 ve výši 600 Kč/osoba.
Usnesení č. 69/2014 bylo schváleno.

Bod 13 programu
Účetní obce seznámila přítomné ZO s výsledky kontrol finančního a kontrolního
výboru za rok 2015. Zprávy z výsledku kontrol nepřinesly žádná nápravná opatření.
ZO bere na vědomí

Bod 14 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO návrh rozpočtu na rok 2016 a
rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018. Návrh rozpočtu je přebytkový, a to v
položkách příjmy 4 694 000,- Kč a v položce výdaje 4 094 000,- Kč. Návrh rozpočtu
na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017 – 2018 bude uveřejněn na úřední desce OÚ a
na webových stránkách obce po dobu 15-ti dnů v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno v 19,15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. listopadu 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 4. listopadu 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 4. listopadu 2015
________________ dne: 4. listopadu 2015
Starosta:

________________ dne: 4. listopadu 2015

