ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva konaného 26. srpna 2015

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

Vráto, budova obecního úřadu
17,15 hod.
Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
4 členů zastupitelstva
2
Iveta Stefanova
p. Straka, Ing. Beneš

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na
jednání a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, tj. nadpoloviční
většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
ČEVAK a.s. – dodatek ke smlouvě č. 3
Odkup části pozemku 265/5 v k.ú. Vráto
Noví občánci – příspěvek
Gratulace ke sportovnímu úspěchu – Nikola Foistová
SK Hlincovka, z.s. – žádost o příspěvek na činnost
Rozpočtové opatření
Diskuse

Schválení programu:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

Bod 1 programu
 Dne 30. července 2015 byl Magistrátem města České Budějovice, Odborem
dopravy a silničního hospodářství vydán kolaudační souhlas na akci ,,Oprava
komunikace a propustku na potoce Čertík˝.

 Dne 6. srpna 2015 byl Magistrátem města České Budějovice, Odborem ochrany
životního prostředí vydán kolaudační souhlas na akci ,,Vráto – propojení
vodovodů Vráto a Rudolfov˝.
 Dne 27. července 2015 proběhla kontrola akce ,,Oprava místních komunikací˝
Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) – bez závad a byl dán pokyn
k proplacení dotace ve výši 243 000,- Kč.
 Byla podepsaná smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV Jihočeského kraje 2015
na úroky z úvěru – financování rekonstrukce chodníků v obci Vráto. Výše dotace
činní 48 434,- Kč.
 Dne 10. června 2015 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou provedla
pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Během kontroly
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 Dne 11. srpna 2015 proběhlo společné jednání k návrhu změny č. 1 územního
plánu obce Vráto. V současné době se shromažďují námitky a připomínky, které
se zapracují do změny ke konečnému veřejnému projednání.
 Bylo vydáno souhlasné stanovisko obce Vráto jako vlastníka dotčených pozemků
pro vydání změny č. 2 platného územního rozhodnutí stavby dálnice ,,D3 0310/I
Úsilné – Hodějovice˝.
 Byli písemně osloveni někteří majitelé pozemků, kteří zanedbávají sečení trávy. Ve
většině případů došlo k nápravě, za což děkuji.
 Bylo provedeno vyúčtování elektrické energie placené obcí Vráto. Díky osazení
úspornějších typů svítidel bylo ušetřeno cca. 11 000,- Kč. Celkové výdaje za
elektrickou energii činily za zúčtovací období cca. 184 000,- Kč, z čehož cca
50 000,- Kč obec zaplatila z pronájmu budovy OÚ.
 V rámci svazku obcí Budějovicko sever proběhlo jednání ohledně přípravy tras
cyklostezek v lokalitě Úsilné, Hůry, Adamov, Rudolfov, Vráto a Dubičné. Tyto
cyklostezky by se napojily v lokalitě ,,Světlíky,, na cyklostezku vedoucí do centra
Českých Budějovic. Na zpracování pracovní studie byl osloven projektant Ing.
Koplík.
 Z důvodu dlouhotrvajícího sucha a následné kontaminace spodních vod při
likvidace požáru černé skládky v k.ú. Hůry bylo nutno zásobit užitkovou vodou
nemovitost č.p. 45. Bylo dojednáno přistavění cisterny f. ČEVAK a.s.
 Byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení kabelu NN na pozemku par. č. 292/70 v k.ú.
Vráto (RD p. Šetina).

 Proběhlo místní šetření ke změně užívání stávajícího halového skladu na autodílnu
na pozemku par. č. 382/4 v k.ú. Vráto (p. Roděj).
 Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby – hospodářský sjezd přes Vrátecký
potok na pozemku par. č. 349/1, 40/15 a 376/10 v k.ú. Vráto (f. Tamaryn).
 Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby – RD pozemku par. č. 81, 84 a 484/1
v k.ú. Vráto (p. Šetina).
 Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby – RD na pozemku par. č. 292/194
v k.ú. Vráto (pí. Kratochvílová).
 Byl vydán územní souhlas – oplocení pozemku par. č. 292/195 v k.ú. Vráto (Ing.
Hajná).
 Byl vydán územní souhlas – oplocení pozemku par. č. 265/67 v k.ú. Vráto (Ing.
Pátá).
ZO bere na vědomí

Bod 2 programu
Starosta obce přednesl návrh dodatku č. 3 mezi obcí Vráto a firmou ČEVAK
a.s. ,,Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obce Vráto˝. Dodatek se týká nově vodovodního řadu,
který se nachází v pozemcích par. č. 6/1, 19/1 a 349/1 v k. ú. Vráto.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s dodatkem č. 3 ,,Smlouvy o nájmu vodovodu a
kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku
obce Vráto˝ s firmou ČEVAK a.s. a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 53/2015 bylo schváleno.

Bod 3 programu
Starosta obce přednesl žádosti p. Vladimíra Pátého, Za prodejnou 148 o
odkoupení cca. 10m2 obecního pozemku par. č. 265/5.

Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uveřejněním záměru na prodej části obecního
pozemku par. č. 265/5.
Usnesení č. 54/2015 bylo schváleno.

Bod 4 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO návrh na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2 000,- Kč Zuzaně Petříkové, Slunečná 114 v souvislosti s
narozením syna Jovana Gasčarova.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s vyplacením finančního příspěvku ve výši 2 000,Kč Jovanem Gasčarovem bytem Slunečná 114.
Usnesení č. 55/2015 bylo schváleno.

Bod 5 programu
Starosta obce informoval ZO o dalším úspěchu Nikoly Foistové, která se stala
ve slovinském Mariboru mistryní Evropy v kategorii juniorek ve střelbě ze vzduchové
pušky na 60 ran v leže a v této disciplíně navíc získala i titul mistryň Evropy juniorek
v družstvech. Starosta navrhl za tyto vynikající sportovní výkony a příkladnou
reprezentaci obce Vráto věcný dar ve výši 10 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO obce souhlasí s poskytnutím věcného daru ve výši 10 000,- Kč slečně
Nikole Foistové.

Usnesení č. 56/2015 bylo schváleno.

Bod 6 programu
Starosta předložil ZO Vráto žádost sportovního klubu Hlincovka, z.s. o
poskytnutí finančního daru na provoz tohoto klubu, ve kterém působí i několik dětí z
obce Vráto a prostředky jsou směrovány hlavně na podporu sportu mládeže.
Sportovní klub žádá o dar ve výši 10 000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s poskytnutím finančního daru klubu Hlincovka,
z.s. a pověřuje starostu podpisem ,,Dohody o poskytnutí příspěvku a jeho
čerpání˝.
Usnesení č. 57/2015 bylo schváleno.

Bod 7 programu
Účetní obce informovala přítomné ZO o rozpočtovém opatření č. 7/2015 a č.
8/2015 a požádala přítomné ZO o schválení k provedení za měsíc červenec a srpen.
Starosta obce dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

ZO souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 7/2015 a č.
8/2015.
Usnesení č. 58/2015 bylo schváleno.

Jednání bylo ukončeno v 18,45 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 26. srpna 2015

Zapisovatel: ________________ dne: 26. srpna 2015
Ověřovatelé: ________________ dne: 26. srpna 2015
________________ dne: 26. srpna 2015
Starosta:

________________ dne: 26. srpna 2015

