ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 3. června 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, Ing. Beneš

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.

Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON
Závěrečný účet za rok 2014 svazku Budějovicko – Sever
Prodej části pozemku par.č. 266/1
Převedení nově vybudovaného vodovodního řádu do majetku obce
POV 2015 ,,Oprava místní komunikace par.č. 336/1 – výběrové řízení
Noví občánci – příspěvek
Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2015
Diskuse

Schválení programu:
Výsledek hlasování:
Program byl schválen.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 programu
 Dne 10. června proběhla kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – bez závad
 Bylo dokončeno propojení vodovodů Vráto – Rudolfov a spuštěno do zkušebního
provozu. Kolaudace proběhne v měsíci červenci.
 Byla dokončena oprava mostku a komunikace v lokalitě pod rybníkem Kačerem.
Kolaudace proběhne též v měsíci červenci.
 Byla odevzdána žádost o proplacení dotace na SZIF – oprava místní komunikace
 S obcí Hůry byla podepsána darovací smlouva na převod pozemků ve vlastnictví
obce Vráto, které se nacházejí v k.ú. Hůry.
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemena pro
společnost E.ON na kabelové vedení NN (lokalita Slunečná). Toto věcné břemeno
zřizování a provozování vedení se týká pozemků: 265/66, 266/1, 272, 292/2, 292/51,
292/82 a sjednává se za jednorázovou úplatu 4 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s návrhem smlouvy se spol. E.ON na věcné břemeno
zřizování a provozování vedení v pozemcích par.č. 265/66, 266/1, 272,
292/2, 292/51, 292/82 v k.ú Vráto za jednorázovou úplatu 4 000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 47/2015 bylo schváleno.

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2014 Svazku obcí Budějovicko – Sever, který provedl Krajský úřad Jihočeského
kraje ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Dále
přítomné ZO seznámil se závěrečným účtem za rok 2014 Svazku obcí Budějovicko –

Sever. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na webových
stránkách obce.
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce přednesl žádosti o odkoupení částí pozemku par.č. 266/1 na
základě žádostí, které podal p. Filipek – 33 m2, p. Vojáček – 19 m2 a p. Brácha – 82
m2. Záměr byl zveřejněn jak fyzicky na vývěsce OÚ, tak i v elektronické podobě na
webových stránkách obce po dobu 15ti dnů. Starosta navrhl cenu 200,- Kč za 1m2 a
dal přítomnému ZO možnost se k této ceně vyjádřit. ZO po diskuzi a s ohledem na
cenu geometrických prací nutných k dělení tohoto pozemku, které dosáhly výše
10 000,- Kč, navrhují cenu 300,- Kč za 1m2.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s prodejem částí pozemku parc. č. 266/1 za cenu
300 Kč/m2.
Usnesení č. 48/2015 bylo schváleno.

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o nutnosti vyřešení majetko-právních
vztahů s manželi Kollerovými. Jedná se o převedení nově vybudovaného
vodovodního řadu na pozemcích par. č. 6/1, 19/1 a 349/1 v k.ú. Vráto do majetku
obce. Po dvojstranném jednání byla navržena částka 4 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s koupí vodovodního řadu nacházejícího se na
pozemku par. č. 6/1, 19/1 a 349/1 v k.ú. Vráto za cenu 4 000,- Kč a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 49/2015 bylo schváleno.

Bod 6 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že na základě Vnitřní směrnice obce
Vráto č. 1/2014 byli z důvodu přidělení dotace v rámci Programy obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2015 na opravu místní komunikace par.č. 336/1 v obci
Vráto osloveni 3 potenciální dodavatelé. A to firma Asfalt OK s.r.o., Hochtief CZ a.s. a
Wenzl s.r.o. Lhůta pro dodání nabídek byla stanovena na středu 3. června 2015
17,00 hodin. Do uvedeného termínu byly přijaty tyto cenové nabídky (bez DPH):
Asfalt OK s.r.o. – 315 512,- Kč
Hochtief CZ a.s. – 321 650,- Kč
Wenzl s.r.o. – 353 240,- Kč
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto na základě Vnitřní směrnice obce Vráto č.1/2014 a
přijatých cenových nabídek vyhodnotilo jako vítěze zakázky f. Asfalt OK
s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 50/2015 bylo schváleno.

Bod 7 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO návrh na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 4 000,- Kč Jiřímu Vaněčkovi, Vráto 119 v souvislosti s narozením
syna Jiřího a dcery Alžběty.
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 Jiřímu Vaněčkovi a 2 000,- Kč Alžbětě Vaněčkové, oba bytem Vráto 119.
Usnesení č. 51/2015 bylo schváleno.

Bod 8 programu
Účetní obce informovala přítomné ZO, že bylo provedeno rozpočtové opatření
č. 5/2015, které proběhlo ke dni 6. května 2015. Dále seznámila přítomné ZO s
rozpočtovou změnou č. 6/2015 a požádala přítomné ZO o její schválení.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015 provedené ke dni
6. května 2015 a souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 6/2015.
Usnesení č. 52/2015 bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. června 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 3. června 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 3. června 2015
________________ dne: 3. června 2015
Starosta:

________________ dne: 3. června 2015

