ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 12. 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. Žádosti pana Knora
3. Nájemní smlouvy – EON, ASEKOL s.r.o., euroAWK s.r.o.
4. Informace SZIF
5. Cena stočného pro rok 2009
6. Změna dodavatele vody pro obec
7. Žádosti o změnu územního plánu
8. Žádost o příspěvek farnosti na Rudolfově
9. Žádosti na kácení stromů
10. Žádost o povolení výstavby garáže
11. Rozpočtové změny
12. Dárkový balíček, nejstarší občané
Hlasování o programu jako celku: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Firma PRADAST neodstranila požadované závady v termínu stanoveném na minulém
zastupitelstvu, proto dává starosta znovu hlasovat o úhradě faktury za vícepráce (157.458,-Kč). Odstranění závad zastupitelstvo projednávalo již na svých jednáních dne 1.10.2008
a 5.11.2008.
Hlasování o neproplacení uvedené faktury firmy PRADAST: pro 4, zdržel se 1, proti 1.
Schváleno, faktura nebude zaplacena.
Bod 2 programu
Opakovaná žádost pana Knora o úpravu cesty (obecního pozemku) – pan Knor se dostaví na
březnové jednání zastupitelstva v roce 2009, kde se domluvíme, jak budeme dále postupovat
při úpravě cesty.
Momentálně nelze opravu provést – zima, nedostatek peněžních prostředků obce.
Druhá žádost – zřízení přechodu pro chodce v části obce, kde je odbočka k restauraci „U
Lucie“. Obec má zřízení přechodu pro chodce v plánu v souvislosti s rekonstrukcí obecních
chodníků, jedná také s Policií ČR o typu přechodu.
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Bod 3 programu
Zastupitelstvo projednalo smlouvy o zřízení věcného břemene se společností EON Distribuce,
a.s. (z důvodu vedení kabelů el. energie). Pan Bízek projedná smlouvy u těch pozemků, které
jsou ve vlastnictví obce. Starosta pověřen podpisem smluv o zřízení věcného břemene.
Smlouva se společností euroAWK s.r.o. – roční nájemné za reklamní panel na zastávce MHD
ve výši 12.000,-- Kč. Vystavení faktury dle smlouvy zajistí pí. Novotná.
Smlouva se společností ASEKOL o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – spol. se
zavazuje, že obci dodá sběrnou nádobu a obci bude platit roční paušální poplatek ve výši
1.700,-- Kč.
Bod 4 programu
Dne 24.11.2008 jsme předali na SZIF žádost o proplacení včetně požadovaných příloh. Do 14
dnů se ohlásí a přijdou na kontrolu.
Bod 5 programu:
Zastupitelstvo projednalo kalkulaci dvousložkové ceny stočného pro Obec Vráto na rok 2009
– cena stočného pro rok 2009 stanovena takto: pevná složka ve výši 386,-- Kč, pohyblivá ve
výši 19,93 Kč/m3.
Hlasování o ceně stočného pro rok 2009: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.
Bod 6 programu:
Zastupitelstvo projednalo ukončení smlouvy o dodávkách vody s Jihočeským vodárenským
svazem a uzavření smluv na dodávky vody se společností Vodovody a kanalizace Jižní
Čechy, a.s. V souvislosti s touto změnou obec požádá o vrácení majetku (vodovodu)
z Jihočeského vodárenského svazu. Podmínkou vystoupení je příslib financování všech akcí
přiložených v příloze této žádosti Jihočeským vodárenským svazem v nejbližším možném
termínu (návrh obnovy vodohospodářského majetku jako podmínky vystoupení obce z JVS
od roku 2009 je přílohou tohoto zápisu).
Hlasování o změně dodavatele vody: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Změna schválena a starosta obce pověřen podpisem smlouvy se společností VAKJČ.
Bod 7 programu:
Zastupitelstvo projednalo žádosti občanů o změny územního plánu a souhlasí se zanesením
pozemků s parc.č. 367/5, 367/15, 355/1, 354/3, 357/58, 356, 354/1 (žádosti pana Bajera, pí.
Žákové, pí. Dolejšové, p. Filipa) mezi zastavitelné plochy v rámci nového územního plánu
obce. Souhlas je za podmínky, že veškeré kompletní náklady na vybudování základní
technické vybavenosti a dopravní vybavenosti daného území, budou hradit majitelé pozemků,
resp. případní investoři budoucí zástavby.
Bod 8 programu:
Příspěvek farnosti – žádost o příspěvek na opravu kostela v Rudolfově.
Zastupitelstvo hlasovalo o poskytnutí příspěvku: pro 1, proti 5, zdržel se 0.
Příspěvek neposkytneme.
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Bod 9 programu:
Žádost pana Bajera o kácení suchých olší u potoka.
Žádost ing. Chmelaře o kácení třech stromů na pozemku u vodárny na rozcestí.
Zastupitelstvo odsouhlasilo pokácení uvedených stromů, žadatele vyrozumí p. Bízek.
Bod 10 programu:
Žádost pana Chmelaře o vyjádření k výstavbě garáže na jeho pozemku – zastupitelstvo
souhlasí.
Bod 11 programu:
Zastupitelstvo projednalo další rozpočtové změny, které je třeba provést v souvislosti
s vývojem hospodaření obce. Celkové příjmy budou těmito změnami zvýšeny o 113.180,-Kč, celkové výdaje se zvýší o 277.760,-- Kč a celkový schodek se tak zvýší o 164.580,-- Kč.
Jednotlivé rozpočtové změny (položkově) jsou přílohou tohoto zápisu.
Hlasování o navržených rozpočtových změnách: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Rozpočtové změny byly schváleny.
Bod 12 programu:
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo pro nejstarší obyvatelku obce, paní Hermínu
Michalovou, nákup dárkového balíčku v hodnotě 500,-- Kč a květin k jejím 93. narozeninám.
Současně zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výplatu 1.000,-- Kč pro devět nejstarších
obyvatel obce. Paní Michalová (jako nejstarší obyvatelka obce) dostane 2.000,-- Kč.
Zajistí p. Muchka a pí Wittnerová.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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