ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. prosince 2015

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

Vráto, budova obecního úřadu
17,30 hod.
Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
6 členů zastupitelstva
0
Iveta Stefanova
Ing. Beneš, p. Knor

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. Výstavba zpomalovacího retardéru
3. Dopravní podnik města ČB – oznámení o výši úhrady za MHD v roce 2016
4. ČEVAK a.s. – návrh vodného a stočného pro rok 2016
5. Aktualizace Strategického plánu obce Vráto
6. Záměr – odkup pozemku par. č. 117/1
7. Záměr – prodej pozemku par. č. 329/3
8. Aktualizace pasportu místních komunikací
9. Dotace POV a MMR na rok 2016
10. Zpracování projektové dokumentace – chodník Slunečná
11. Žádost o finanční příspěvek – Občanské sdružení Prevent
12. Žádost o finanční příspěvek – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené seniory
13. Finanční dar 10-ti nejstarším občanům Vráta
14. Změna ÚP Vráto – informace
15. SUS odpověď na dopis
16. Ministerstvo vnitra – legislativní materiál
17. Geodetické práce – chodník směr Nové Vráto
18. Schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu 2017 – 2018
19. Diskuse

Schválení programu:
Výsledek hlasování:
Program byl schválen.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 programu
 Starosta poděkoval všem občanům obce Vráto, kteří se v sobotu 28. listopadu
2015 zúčastnili rozsvícení vánočního stromku, za jejich účast a za vytvoření skvělé
předvánoční atmosféry při zahájení adventu.
 7. prosince 2015 bude v budově OÚ zahájena kontrola na výkon státní správy na
úseku vymezené zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a výkonu
přenesené působnosti v oblasti zapisování údajů do základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
 Bylo vydáno souhlasné stanovisko podle § 11, odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě k provozování veřejné linkové dopravy na linku 320010 České
Budějovice – Lišov – Třeboň dopravci GW BUS a.s., který je nástupce společnosti
ČSAD JIHOTRANS a.s.
 Byl odeslán dopis Ing. Snížkové, vedoucí oddělení vodního hospodářství
magistrátu města České Budějovice, týkající se problému se zásobováním vody
obyvatel obce Vráto ve druhé polovině letošního roku, kteří využívají vlastní
studnu anebo vrt.
 Byl proveden úklid chodníků, odstavných ploch a kanalizačních vpustí.
 Byla podepsána smlouva o zřízení služebnosti č. PVL:1587/2015-SML//411773
s Povodím Vltavy. Smlouva se týká uložení obecního vodovodu pod Vráteckým
potokem a podle § 16b, odst. 5 zákona č. 151/1997. o oceňování majetku, se
oceňuje jednorázovou částkou 10 000,- Kč.
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o stavebních pracích na novém
zpomalovacím retardéru na místní komunikaci u restaurace U Lucie. Výstavba
retardéru byla nutná z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v tomto
úseku. Prostor okolo retardéru bude osazen dopravní značkou B20a – 30km/hod a
značkou IP2 – Zpomalovací práh.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o dopisu, který obci Vráto zaslal
Dopravní podnik města Českých Budějovic ohledně výše úhrady kompenzace za MHD
pro rok 2016. Výše kompenzace se pro následující kalendářní rok nemění, zůstává ve
výši 38,04 Kč/km, tedy stejná jako v roce 2014 a 2015.

ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce přednesl návrh cen vodného a stočného na rok 2016. Vodné i
stočné zůstává neměnné, a to 54,38 Kč s DPH za 1m3 pitné vody a 28,76 Kč s DPH
za 1m3 odpadní vody. Částka za pevnou složku podle hodnoty trvalého průtoku
vodoměru zůstává také na hodnotách roku 2015 (kategorie VDM do 2,5 m3/H – 790,Kč bez DPH, kategorie VDM do 6 m3/H – 1 896,- Kč bez DPH a kategorie VDM do 15
m3/H – 4 740,- Kč bez DPH).
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s cenou vodného ve výši 54,38/m3 Kč s DPH a
s cenou stočného ve výši 28,76 Kč/m3 s DPH pro rok 2016.
Usnesení č. 70/2015 bylo schváleno.

Bod 5 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s novelizovanou rozvojovou strategií obce
Vráto na období mezi léty 2014 až 2018. Novelizace tohoto dokumentu je nutná
z důvodu jeho dokladování jako příloh k žádostem o dotační tituly pro rok 2016, a je
umístěn na webových stránkách obce Vráto pod názvem ,,Strategický plán obce
Vráto na období 2014 – 2018 ‛‛.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO Vráto souhlasí s novelizací ,,Strategického plánu obce Vráto na
období 2014 – 2018‛‛.
Usnesení č. 71/2015 bylo schváleno.

Bod 6 programu
Starosta obce přednesl žádost manželů Kronusových na odkup pozemku
par. č. 117/1 v k.ú. Vráto o výměře 127 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. 117/1 v k.ú. Vráto. Záměr bude uveřejněn na úřední desce
OÚ, a 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. 72/2015 bylo schváleno.

Bod 7 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o záměru obce Vráto prodat pozemek
par. č. 329/3 o výměře 69 m2. Tento záměr byl 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, a to v době od 10. 11. 2015 do 26. 11. 2015. O pozemek
projevili zájem jen manželé Brožovi. Cena byla stanovena vzhledem k jeho
dlouhodobému užívání výše zmiňovanými manžely na 100,- Kč za 1 m2.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO Vráto souhlasí s prodejem 69 m2 pozemku par. č. 329/3 za cenu
100 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 73/2015 bylo schváleno.

Bod 8 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s aktualizací pasportu místních
komunikací, který zpracovala Ing. Iveta Jarošová. Aktualizaci pasportu si vyžádala
nová výstavba ZTV Slunečná a Větrná, a dále nutnost dokladovat pasport jako
přílohu k žádostem o dotační tituly na opravy místních komunikací. Tento dokument
je umístěn na webových stránkách obce Vráto pod názvem ,,Pasport místních
komunikací‛‛.
ZO bere na vědomí

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že do 31. prosince 2015 probíhá
registrace žádostí o dotace POV Jihočeského kraje 2016. Starosta obce předložil ZO
Vráto návrh na podání žádosti o dotaci na opravy místních komunikací – Dotační titul
č. 4 a dotaci na úroky z úvěru – Dotační titul č. 8. Dále předložil návrh na podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, rovněž na opravu místních
komunikací.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení

ZO Vráto souhlasí s podáním žádosti o dotaci POV Jihočeského kraje
2016 na Dotační titul č .4 – oprava místních komunikací a Dotační titul č.8
– dotace úroků z úvěru. Dále souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu místních komunikací.
Usnesení č. 74/2015 bylo schváleno.

Bod 10 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o nutnosti zpracování projektové
dokumentace na prodloužení chodníku od Slunečné ulice směrem k parkovišti před
,,prodejnou,,. Byla oslovena společnost Mane engineering s.r.o.. Celková cena díla,
která zahrnuje projekt pro územní a stavební povolení činní 58 000,- Kč bez DPH.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti při přípravě stavby na
prodloužení chodníků mezi místními komunikacemi Slunečná a
Za prodejnou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 75/2015 bylo schváleno.

Bod 11 programu
Občanské sdružení PREVENT žádá obec Vráto o finanční příspěvek na
spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v roce 2016 ve
výši 4 224,- Kč.

Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto nesouhlasí s finančním příspěvkem občanskému sdružení
PREVENT na rok 2016 ve výši 4 224,- Kč.
Usnesení č. 76/2015 bylo schváleno.

Bod 12 programu
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory žádá obec Vráto o
finanční příspěvek na podporu jejich činnosti v roce 2016.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto nesouhlasí s finančním příspěvkem Jihočeskému centru pro
zdravotně postižené a seniory na rok 2016.
Usnesení č. 77/2015 bylo schváleno.

Bod 13 programu
Starosta obce navrhl pokračovat v poskytování příspěvku 10-ti nejstarším
občanům v obci Vráto i v letošním roce, a to formou jednorázového finančního daru
ve výši 1 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s jednorázovým finančním darem ve výši 1 000,Kč 10-ti nejstarším občanům Obce Vráto.
Usnesení č. 78/2015 bylo schváleno.

Bod 14 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o průběhu zpracování změny č.1 ÚP
Vráto. V současné době se vyhodnocují všechny připomínky dotčených orgánů, a
připravuje se finální verze pro veřejné projednání. Obec Vráto byla upozorněna
zpracovatelem ÚP na skutečnost, která se týká ochranného pásma vysokotlakého
vodovodu, který se bude z důvodu plánované výstavby dálnice D3 překládat. Toto
ochranné pásmo činní 10 m na každou stranu. Z toho důvodu se některé pozemky,
které sousedí s plánovaným koridorem dálnice, převedou do plochy VPS, která je
určená k vyvlastnění.
ZO bere na vědomí

Bod 15 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o dopise, který obdržel ze Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje. Tímto dopisem reagoval ředitel závodu České
Budějovice p. Brom na náš dotaz ohledně opravy komunikace II. třídy, která protíná
obec Vráto. Popsal současný stav s tím, že v letošním roce byla provedena
aktualizace hodnocení silniční sítě firmou Vars Brno a.s.. Úsek mezi Vrátem a
Rudolfovem zařadila do 5. klasifikačního stupně (nejhoršího) s tím, že se minimálně
tento úsek komunikace zařadí do plánu oprav na rok 2016.
ZO bere na vědomí

Bod 16 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o připravovaném legislativním
materiálu, který zaslalo Ministerstvo vnitra České republiky. Tento materiál se týká
možnosti zvýšit částku měsíčních odměn poskytovaných členům zastupitelstva
územních samosprávných celků za výkon funkce o 3 %, s účinností od 1. ledna 2016.
Starosta navrhl ponechat měsíční odměny ve stejné výši jako v roce 2015.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o nutnosti přesného geometrického
zaměření chodníku od parkoviště ve středu obce směrem k Novému Vrátu. Tento
chodník se nachází z části na pozemcích majitelů sousedních nemovitostí a z části na
pozemku par. č. 484/1, který je v majetku Jihočeského kraje. Geometrický plán bude
součástí následného majetkového vyrovnání. Starosta za tímto účelem osloví geodeta
p. Petroviče.

ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 18 programu
Zastupitelstvu byl předložen přebytkový návrh rozpočtu na rok 2016
s rozpočtovanými příjmy 4 694 000,- Kč, rozpočtovanými výdaji ve výši 4 094 000,Kč a rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018. Návrh rozpočtu na rok 2016 a
rozpočtový výhled 2017 – 2018 byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích od 12. listopadu 2015 do 30. listopadu 2015 uveřejněn na úřední desce OÚ
a na webových stránkách obce.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem obce Vráto na rok 2016 a
rozpočtovým výhledem na rok 2017 – 2018.
Usnesení č. 79/2015 bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 2. prosince 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 2. prosince 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 2. prosince 2015
________________ dne: 2. prosince 2015
Starosta:

________________ dne: 2. prosince 2015

