ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015

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

Vráto, budova obecního úřadu
17,15 hod.
Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
5 členů zastupitelstva
1
Iveta Stefanova
p. Ševčík, p. Knor

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na
jednání a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Změna Smlouvy o poskytování služeb s f. A.S.A. Č.B. s.r.o.
Schválené dotace
Žádosti o odkup pozemku par. č. 266/1 v k.ú. Vráto
Prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 23, 24 a 25
Stanovisko ke stavbě RD v k.ú. Vráto
Příspěvek – nový občánek
Převod pozemků obci Hůry
Prodej pozemku par. č. 268/14 v k.ú. Vráto
Koupě části pozemku par. č. 268/9 v k.ú. Vráto do vlastnictví obce Vráto
Převod výsledku hospodaření z položky 431 na 432
Schválení účetní závěrky za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtová opatření č. 04/2015
Diskuse

Schválení programu:
Výsledek hlasování:
Program byl schválen.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 programu
 V budově radnice města České Budějovice proběhlo společné setkání, kterého se
zúčastnil i ministr dopravy Ing. Dan Ťok. Hlavním tématem jednání bylo konečné
rozhodnutí o počtu dálničních sjezdů v blízkosti krajského města. Z jednání
vyplynulo, že v konečné podobě budou sjezdy jen tři a po přepracování projektů
bude přikročeno ke změně územního rozhodnutí. Hlavním důvodem této změny je
stanovisko ministerstva vnitra, které nesouhlasí se současným technickým
řešením dálničních sjezdů.
 Probíhají závěrečné práce na opravě mostku přes Rudolfovský potok a na
propojení vodovodů Vráto – Rudolfov. Byla podepsána smlouva o dílo s f. ČEVAK
a.s. na vystrojené redukční a předávací šachty.
 Bylo provedeno osazení akudrenu v ulici Za prodejnou.
 Tomovy parky s.r.o. byla zaslána objednávka na hrací prvky – pružinová
houpadla.
 SMS rozhlas – probíhá oslovování občanů s žádostí o registraci zasílání
informačních SMS zpráv.
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce přednesl návrh změny Smlouvy o poskytování služeb s f. A.S.A.
Č.B. s.r.o. – jedná se o dodatek č. 11 týkající se četnosti vývozu kontejneru na plasty
(52x za rok) a rozšíření služeb, o které obyvatelé obce Vráto žádali. Jde o kontejner
na jedlé tuky a oleje, kontejner na papír a kontejner na sběr kovových obalů.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s dodatkem č. 11 Smlouvy o poskytování služeb s firmou
.A.S.A. České Budějovice, s.r.o. týkající se četnosti vývozu kontejneru na
plasty a rozšíření služeb o kontejnery na tuky, oleje a papír a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 39/2015 bylo schváleno.

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto získala další dotace
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015, a to na:
 Vrátovrčku 2015
 Úroky z úvěru za rok 2015
 Opravu místní komunikace

20 000,- Kč
73 000,- Kč
150 000,- Kč

ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce přednesl žádosti o odkoupení částí obecního pozemku par. č.
266/1. Žádosti podal p. Vojáček, p. Filipek a p. Brácha. Záměr o prodeji bude
v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. ČNR č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších
novel vyvěšen na úřední desce OÚ jak fyzicky, tak i v elektronické podobě na
webových stránkách obce po dobu 15ti dnů. Na příštím zasedání přijme ZO konečné
stanovisko.
ZO bere na vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že byla převzata stavba – prodloužení
vodovodního řadu na pozemku par. č. 23, 24 a 25, a to bez závad.
ZO bere na vědomí

Bod 6 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že bylo vydáno souhlasné stanovisko
obce Vráto ke stavbě RD na pozemku par. č. 292/88 (p. Chovan) a RD na pozemku
par. č. 292/193 (p. Nigrin). Dále byl vydán Městským úřadem Rudolfov – Odborem
výstavby společný souhlas na stavbu rodinného domu na pozemku par. č. 36/4
(p. Špulka).
ZO bere na vědomí

Bod 7 programu
Starosta obce přednesl ZO, že navrhuje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 2 000,- Kč Furtové Petře, Vráto 102 v souvislosti s narozením syna Denise.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s vyplacením finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč
Denisu Furtovi narozenému v obci Vráto.
Usnesení č. 40/2015 bylo schváleno.

Bod 8 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO záměr na bezúplatný převod pozemků
v majetku obce Vráto nacházejících se v katastru obce Hůry. Jedná se o pozemky
par. č. 586/1 o výměře 103 m2, 586/2 o výměře 90 m2 a 627/1 o výměře 45 m2 vše
v k.ú. Hůry. Tyto pozemky jsou pro obec Vráto nevyužitelné a obec je povinna
z těchto pozemků platit daň z nemovitých věcí.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s bezúplatným převodem pozemků par. č. 586/1, 586/2
a 627/1 v k.ú. Hůry na obec Hůry.
Usnesení č. 41/2015 bylo schváleno.
Bod 9 programu
Paní Marika Ševčíková bytem Vráto 111 předložila žádost o koupi 489 m2
pozemku par. č. 268/14 (orná půda). Záměr byl zveřejněn jak na úřední desce OÚ,
tak i v elektronické podobě na webových stránkách obce, a to od 12. března 2015 do
27. března 2015. Cena byla stanovena na 100 Kč za 1 m2.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO Vráto souhlasí s prodejem 489 m2 pozemku par. č. 268/14 za cenu 100
Kč/m2.
Usnesení č. 42/2015 bylo schváleno.

Bod 10 programu
Starosta informoval přítomné ZO o výsledku jednání s p. Filipem a p. Bartošem
o koupi části jejich pozemku par. č. 268/9 v k.ú. Vráto. Tento pozemek je potřeba
získat do vlastnictví obce z důvodu prodloužení chodníků a rozšíření komunikace
v lokalitě Slunečná. Dále je nutno získat pozemek pod kontejnerem na bioodpad,
který je v současné době umístěn na výše uvedeném soukromém pozemku. Po
společném jednání byla vlastníky za tyto části pozemku par. č. 268/9 navržena cena
167 400,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO Vráto souhlasí s koupí části pozemku par. č. 268/9 za cenu 167 400 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 43/2015 bylo schváleno.

Bod 11 programu
Starosta obce navrhl převod hospodářského výsledku ve výši 1 064 897,05 Kč
z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (výsledek
hospodaření předcházející účetním obdobím).
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2014 z účtu
431 na účet 432.
Usnesení č. 44/2015 bylo schváleno.

Bod 12 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s účetní závěrkou obce Vráto za rok 2014,
která byla zveřejněna jak na úřední desce OÚ, tak i v elektronické podobě na
webových stránkách obce, a to od 19. dubna 2015 do 5. května 2015. Starosta dal
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Nikdo možnosti nevyužil.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s účetní závěrkou obce za rok 2014.
Usnesení č. 45/2015 bylo schváleno.

Bod 13 programu
Zastupitelstvo obce projednalo předložený závěrečný účet za rok 2014.
Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014. Obec Vráto neměla v přezkoumání hospodaření žádné chyby a nedostatky,
které by měly být odstraněny. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn jak na úřední
desce OÚ, tak i v elektronické podobě na webových stránkách obce, a to od 19.
dubna 2015 do 5. května 2015. Starosta dal možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Nikdo možnosti nevyužil.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se závěrečným účtem a celoročním hospodařením obce
za rok 2014, a to bez výhrad.
Usnesení č. 46/2015 bylo schváleno.

Bod 14 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO, že bylo provedeno rozpočtové
opatření č. 4/2015, které proběhlo ke dni 5. dubna 2015.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015 provedené ke dni 5.
dubna 2015.

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 6. května 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 6. května 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 6. května 2015
________________ dne: 6. května 2015
Starosta:

________________ dne: 6. května 2015

