ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. ledna 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. Ševčík, p. Straka

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Minuta ticha – zesnulý zastupitel p. Říha
Vznik a zánik mandátu podle volebního zákona
SMS rozhlas – prezentace f. TERMS a.s.
Členský příspěvek – svazek obcí Budějovicko Sever
Žádost o finanční příspěvek – Ranč Vráto
Volba předsedy kontrolního výboru
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Změna č. 1 ÚP Vráto
Dotazy – diskuze

Schválení programu:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

Bod 1 programu
 Byla podepsána smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2015
s Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.. Celková výše kompenzace činí
212 687,- Kč. Počet spojů zůstal stejný jako v roce 2014.

ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta požádal přítomné v zasedací místnosti o minutu ticha za zesnulého
dlouholetého zastupitele pana Petra Říhu.

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO o obsazení zaniklého mandátu člena
zastupitele obce po zesnulém p. Říhovi. Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů by na uvolněnou pozici zastupitele
obce měl nastoupit náhradník. Náhradník byl osloven ve stanoveném zákonném
termínu s nabídkou mandátu zastupitele obce Vráto, ale žádost odmítl. V takovém
případě je podle zákona možnost mandát neobsazovat a nechat ho uprázdněn až do
konce volebního období. Před hlasováním dal starosta možnost přítomným
zastupitelům vyjádřit své stanovisko.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s počtem zastupitelů 6 až do konání dalších komunálních
voleb.
Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno.

Bod 4 programu
Firma TERMS a.s. představila přítomnému ZO aplikaci ,,SMS rozhlas,, pro
obce. Aplikace slouží jako náhrada obecního rozhlasu a po registraci budou občané
informováni pomocí krátkých sms zpráv o důležitých věcech, týkajících se chodu
obce. Zastupitelé po prezentaci služby a jejím odzkoušení na dalším zasedání
rozhodnou, zda je dobré nabídku přijmout či ne.
ZO bere ne vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o výši finančního příspěvku na provoz
související s činností Svazku obcí Budějovicko Sever a Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko na rok 2015. Výše příspěvku pro obec Vráto činí 8 675,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s finančním příspěvkem obce Vráto ve výši 8 675,- Kč na
provoz Svazku obcí Budějovicko Sever a Místní akční skupiny Hlubocko –
Lišovsko na rok 2015.
Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno.

Bod 6 programu
Starosta obce přednesl žádost p. Koláře o finanční příspěvek na chod Ranče
Vráto. Starosta zdůraznil, že obec nikdy v minulosti finančně nepřispěla na chod
tohoto Ranče, který reprezentuje naši obec jak v tuzemských, tak zahraničních
závodech Rodeo Tour. Starosta navrhl jednorázový finanční příspěvek ve výši
10 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 10 000,- Kč panu
Kolářovi – Ranči Vráto na reprezentaci obce při závodech Rodeo Tour.
Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno.

Bod 7 programu
Zastupitelstvo obce přistoupilo k volbě předsedy kontrolního výboru za
zesnulého pana Říhu. Starosta na tuto pozici navrhl pana Antonína Knora a s tím i
změnu odměny z řadového člena zastupitelstva na předsedu kontrolního výboru, tj.
1 060,- Kč bude vyplácena od 7. ledna 2015.

Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se zvolením pana Antonína Knora předsedou kontrolního
výboru a s tím související finanční odměnou ve výši 1 060,- Kč a to od 7.
ledna 2015.
Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno.

Bod 8 programu
Předseda finančního výboru p. Straka a předseda kontrolního výboru p. Knor
navrhli složení komisí takto: pí. Hellerovou a pí. Trajerovou jako členky finanční
komise a p. Plávka a pí. Havrdovou jako členy kontrolního výboru.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se zvolením členů finančního výboru ve složení pí.
Hellerové a pí. Trajerové a se zvolením členů kontrolního výboru ve složení
p. Plávek a pí. Havrdová.
Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno.

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o připravované změně č.1 Územního
plánu Vráto. V této souvislosti je nutné přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo obce Vráto:
1) Bere na vědomí výsledek projednání změny č. 1 Územního plánu Vráto
2) Schvaluje zadání s pokyny pro vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu
Vráto upravené na základě výsledků projednání

3) Ukládá Obecnímu úřadu Vráto prostřednictvím oprávněné osoby pořizovatele
zajistit předání zadání projektantovi s pokynem pro vypracování návrhu č. 1
územního plánu Vráto
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s výše uvedenými body usnesení ke změně územního
plánu č.1 Vráto.
Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. ledna 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 7. ledna 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 7. ledna 2015
________________ dne: 7. ledna 2015
Starosta:

________________ dne: 7. ledna 2015

