ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. února 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
Irena Wittnerová
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.
11.

Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Smlouva na bioodpad – fa TREVILE s.r.o
Závěrečné vyúčtování – Dopravní podnik města ČB
Prodloužení a propojení VO v lokalitě Čertík
SMS rozhlas fa TERMS a.s. – stanovisko
Obecní úřad – zpracování projektu na využití půdních prostor
Umístění AKU drenu v ulici Za prodejnou
Značení nově vznikajících ulic – informační tabulky
Umístění výstražných ukazatelů rychlosti
Prosba o podporu – registrace VKP Rudolfovský lom
Dotazy

Schválení programu:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.
Bod 1 programu
 Proběhl přezkum hospodaření obce Vráto za rok 2014, který provedl Krajský úřad
Jihočeského kraje, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Při tomto
přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků

zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Starosta navrhl za
aktivní účast na přípravě přezkumu hospodaření a inventarizací za rok 2014
odměnu účetní obce p. Stefanové ve výši 5 000,- Kč. Odměna bude vyplacena ve
mzdě za únor 2015.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s výplatou odměny ve výši 5 000,- Kč pro paní
Stefanovou. Odměna bude vyplacena ve mzdě za měsíc únor 2015.
Usnesení č. 7/2015 bylo schváleno
 Pan starosta poděkoval za práci komise pro inventarizaci majetku a navrhl panu
Strakovi odměnu ve výši 1 000,- Kč, která by byla vyplacena za měsíc únor 2015.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s výplatou odměny ve výši 1 000,- Kč pro p. Straku.
Odměna bude vyplacena ve mzdě za měsíc únor 2015.
Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno
 Byly překontrolovány a přijaty žádosti do Programu obnova venkova Jihočeského
kraje 2015 pod ID 1267 a ID 6621 (dotace na úroky s úvěru a dotace na opravu
místních komunikací) a dotace na pořádání kulturní akce (Vrátovrčka 5).
 Byly podepsány dle § 8 odst. 3 a odst. 15 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
v platném znění dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací s
firmou PK SERVIS CB s.r.o. (investorem ZTV Slunečná II).
 Bylo objednáno vyčištění zastávky MHD u firmy TSE spol. s.r.o. od graffiti. Toto
čištění proběhne až v době, kdy to klimatické podmínky dovolí.
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce navrhl ZO pokračovat ve spolupráci s firmou Trevile s.r.o. při
likvidaci bioodpadu v obci i v roce 2015. Cena za pronájem a odvoz jednoho
velkoobjemového kontejneru činí 2 500,- Kč bez DPH za 1 měsíc.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb pronájmu a
odvozu velkoobjemového kontejneru na bioodpad s firmou Trevile s.r.o, za
cenu 2 500,- Kč bez DPH/1 měsíc a pověřuje pana starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno.

Bod 3 programu
Starosta obce seznámil ZO se závěrečným vyúčtováním kompenzace za rok
2014 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících DP města České
Budějovice. Obci Vráto byl vrácen přeplatek ve výši 13 995,- Kč.
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o jednání s firmou MONTELA, kterou
požádal o zpracování cenové nabídky na prodloužení stávajícího veřejného osvětlení
v lokalitě pod rybníkem Kačerem o 1 lampu a propojení této větve s lokalitou ZTV
Větrná. Tímto propojením by se odlehčilo páteřnímu rozvodu okolo komunikace II.
třídy protínající obec Vráto. Cenová nabídka na prodloužení VO o 1 lampu činí
39 000,- Kč s DPH, propojení větví VO činí 66 000,- s DPH.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí prodloužením a propojením veřejného osvětlení
v lokalitě pod rybníkem Kačerem.
Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno

Bod č. 5 programu
Ing. Beneš informoval přítomné ZO o jednání s firmou TERMS a.s. v záležitosti
aplikace GoSMS (sms rozhlas). Zatím oznámeno – SMS placené, e-mail zdarma. Další
jednání proběhnou během února.
ZO bere na vědomí

Bod č. 6 programu
Starosta obce informoval ZO o záměru oslovit architekta za účelem zpracování
projektu dalšího využití půdních prostor obecního úřadu.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se záměrem využití půdních prostor budovy OÚ pro další
činnost obce a za tímto účelem také se zpracováním architektonického
projektu.
Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno

Bod č. 7 programu
Starosta obce informoval ZO o záměru položení AKU drenu v místní
komunikaci před ZTV Za prodejnou. Tento AKU dren by sloužil k zachycení dešťové
vody stékající z komunikace II. třídy od Rudolfova. V případě bleskových povodní by
se částečně zabránilo vniknutí vody na soukromé pozemky v této lokalitě.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s položením AKU drenu v místní komunikaci Za
prodejnou.
Usnesení č. 12/2015 bylo schváleno

Bod č. 8 programu
Starosta obce informoval ZO o značení stávajících ulic v obci a navrhl
zhotovení informačních cedulí označujících název a aktuální čísla popisná
v jednotlivých ulicích. Dále navrhl, aby se ulice, která vznikne při výstavbě nových
rodinných domů v obci vedle ulice Slunečné, navazovala i názvem Slunečná.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se zhotovením informačních cedulí pro stávající ulice
v obci a s názvem nově vznikající ulice – Slunečná.
Usnesení č. 13/2015 bylo schváleno

Bod č. 9 programu
Starosta obce informoval ZO o finančních podmínkách instalace výstražných
ukazatelů rychlosti v obci. Cena za jeden ukazatel činí cca. 50 000,- Kč.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto zamítlo instalaci výstražných ukazatelů rychlosti v obci.
Usnesení č. 14/2015 bylo schváleno

Bod č. 10 programu
Starosta obce seznámil ZO s dopisem, který zaslalo Občanské sdružení „Náš
domov“ zabývající se registrací krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu. V dopise byl vyjádřen nesouhlas tohoto
sdružení se záměrem výstavby rekreačních chat v prostorách Rudolfovského lomu a
prosba o písemné vyjádření podpory veřejného zájmu ohledně této registrace.
Starosta obce dále předal ZO získané informace týkající se této kauzy a vyjádřil přání
veřejně nezasahovat do tohoto složitého problému, který se navíc netýká katastru
obce Vráto. Případný souhlas či nesouhlas s touto registrací by ponechal jakou
soukromou věc obyvatel obce Vráto.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno v 18,55 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. února 2015

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

________________ dne: 4. února 2015

