ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 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.
11.

Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Stavba dálnice D3 – společné setkání s ministrem dopravy Ing. Ťokem
Společnost Plzeňský prazdroj – vypouštění srážkových vod do Vráteckého potoka
VPT Agrien s.r.o. – nabídka na údržbu zeleně v roce 2015
Finanční příspěvek za příkladnou reprezentaci obce – Nikola Foistová
Rozšíření dětského hřiště o další herní prvky
Oprava mostku na Vráteckém potoce – sanační práce
Propojení vodovodů Vráto – Rudolfov
Prodej 8 m2 pozemku par. č. 272
Noví občánci
Dotazy

Schválení programu:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

Bod 1 programu
 Proběhla kontrolní činnost účtování dotací poskytnutých obci Vráto ze strany
Finanční úřadu v Českých Budějovicích.

 Byly podepsány smlouvy na koupi pozemků a na převod technické infrastruktury
nově budovaných ZTV ve Vrátě.
 Byla podepsána smlouva s f. Terms na zprovoznění aplikace SMS rozhlas.
 Začal probíhat jarní úklid chodníků a místních komunikací.
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce informoval ZO, že v souvislosti se stavbou dálnice D3 0310/I
proběhne v pátek 17. dubna 2015 v budově radnice města České Budějovice
společné setkání, kterého se zúčastní ministr dopravy Ing. Dan Ťok. Hlavním
tématem tohoto setkání je projednání plánovaných sjezdů z dálnice D3.
ZO bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval ZO, že společnost Plzeňský prazdroj a.s. obdržela
povolení od Odboru životního prostředí Magistrátu města ČB k vypouštění
předčištěných srážkových vod do Vráteckého potoka. Kontrola kvality vypouštěné
vody bude prováděna 2 x ročně a rozbory budou archivovány u správce vodního toku
Povodí Vltavy, státní podnik.
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou na údržbu zeleně na rok 2015,
kterou předložila společností VPT Agrien s.r.o. na základě požadavku obce Vráto.
Celková cena za tuto službu činí 48 000,- Kč bez DPH.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s cenovou nabídkou na údržbu zeleně společností VPT
Agrien s.r.o. na rok 2015.

Usnesení č. 32/2015 bylo schváleno.

Bod 5 programu
Starosta obce informoval ZO o dalším velkém sportovním úspěchu Nikoly
Foistové, která se stala mistryní České republiky v kategorii juniorek ve střelbě ze
vzduchové pušky na 40 ran a v této disciplíně navíc získala i titul mistryň Evropy
juniorek v družstvech na halovém mistroství Evropy, které se konalo v březnu 2015
v Arnhemu v Holandsku. Starosta navrhl za tyto vynikající sportovní výkony a
příkladnou reprezentaci obce Vráto finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10 000,- Kč slečně
Nikole Foistové a pověřuje pana starostu podpisem dohody o poskytnutí
daru.
Usnesení č. 33/2015 bylo schváleno.

Bod 6 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s možností rozšíření dětského hřiště o
další herní prvky, konkrétně o 2 ks pružinových houpadel, které požadují rodiče
hlavně předškolních dětí. Na základě průzkumu trhu se jeví nejlépe cenová nabídka f.
Tomovy parky, která činí 23 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s rozšířením dětského hřiště o herní prvek – 2 kusy
pružinových houpadel.
Usnesení č. 34/2015 bylo schváleno.

Bod 7 programu
Starosta obce informoval ZO o potřebě provést sanační práce na mostku přes
Vrátecký potok. Minulý rok byla provedena jeho kontrola odborným statikem, který
konstatoval, že hlavní konstrukce mostu je v dobrém stavu, ale navrhoval provést
sanační práce na jeho plášti, opravou mostní římsy a osazení nového zábradlí. Tímto
zásahem by se životnost tohoto mostku prodloužila o další desetiletí. Starosta
požádal o cenovou nabídku f. Hochtief a.s., která v současnosti dokončuje stavební
práce na mostu přes Rudolfovský potok. Předložená cenová nabídka na výše
uvedené práce činí 133 392,- bez DPH.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s provedením sanačních prací na mostku přes Vrátecký
potok.
Usnesení č. 35/2015 bylo schváleno.

Bod 8 programu
Starosta obce podal ZO informaci o tom, že se již podařilo shromáždit všechny
potřebné dokumenty – povolení, která jsou zapotřebí k plánované akci ,,Propojení
vodovodů Rudolfov – Vráto,,. V souvislosti s touto akcí již proběhly některé přípravné
zemní práce. V současnosti je zapotřebí uzavřít smlouvu o dílo s firmou ČEVAK a.s.
na dovybavení předávací šachty a prací spojených s fyzickým propojením
vodovodních řadů za cca. 83 000,- Kč. S firmou HOCHTIEF CZ a.s. odsouhlasit
vícepráce, které se uskutečnily v rámci rekonstrukce mostku, a které souvisejí s tímto
propojením vodovodů (nebyly v položkovém rozpočtu). Starosta dále ZO informoval,
že v rámci rekonstrukce mostku přes Rudolfovský potok se podařilo ušetřit cca.
70 000,- Kč za plánovanou přeložku plynovodu, která se vzhledem ke skutečnému
umístění plynového potrubí nemusela provádět. Tyto finanční prostředky se mohou
použít na konstrukce a trubní vedení k propojení vodovodů Rudolfov – Vráto, anebo
na některé další stavební práce v obci Vráto.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:
Návrh usnesení:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO Vráto souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s f. ČEVAK a.s. a se
zaplacením víceprací, které souvisejí s pokládkou a osazením armatur f.
HOCHTIEF CZ a.s. na akci ,,Propojení vodovodů Rudolfov – Vráto,, a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 36/2015 bylo schváleno.

Bod 9 programu
Starosta obce přednesl záměr na prodej 8 m2 pozemku par. č. 272 v k.ú.
Vráto, který je ve vlastnictví obce Vráto. Záměr o jeho prodeji byl vyvěšen po dobu
15-ti dnů na úřední desce, a to od 12. března do 27. března 2015. Zájem o jeho
koupi projevil pouze p. Ševčík. Starosta navrhuje s ohledem na velikost pozemku
jeho prodej za cenu 100 Kč/m2.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s prodejem 8 m2 pozemku par. č. 272 v k.ú. Vráto za
cenu 800,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 37/2015 bylo schváleno.

Bod 10 programu
Starosta obce informoval ZO o radostné události narození dvojčátek Zary a Nory
manželům Horákovým. Starosta zároveň navrhl vyplatit příspěvek ve výši 2 x 2000,Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 2 x 2000,- Kč manželům
Horákovým v souvislosti s narozením jejich dcer Zary a Nory.
Usnesení č. 38/2015 bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. dubna 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 1. dubna 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 1. dubna 2015
________________ dne: 1. dubna 2015
Starosta:

________________ dne: 1. dubna 2015

