ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto, konaného 3. února 2020
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomno:
Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě
17,00 hod.
Mgr. Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
6 členů zastupitelstva
1
p. Muchka
Ing. Beneš, p. Koller

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a
konstatoval, že je přítomno 67 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) a zapisovatele
1. Schválení programu – usnesení
2. Tříkrálová sbírka 2020 – informace
3. Kontrola ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – informace
4. O2 Czech Republic a.s., telefonní kabina – informace
5. Spolek Lungta „Vlajka pro Tibet‟ – usnesení
6. Koníček, o.p.s. projekt „Znovu do práce‟ – informace
7. ZŠ EDUCAnet, zápis dětí do 1. třídy – informace
8. E.ON Distribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávky el. energie – informace
9. E.ON Distribuce, a.s., převod pozemků – informace
10. Okresní soud v Českých Budějovicích – informace
11. Finanční správa, informace k dani z nemovitých věcí – informace
12. FCC České Budějovice, s.r.o. – informace
13. TREVILE s.r.o. – informace
14. Krajský úřad Jihočeského kraje – informace
15. Magistrát města České Budějovice – informace
16. Městský úřad Rudolfov – informace
17. Obecní úřad Vráto – informace
18. Změna č.3 územního plánu Vráto – usnesení
19. Kadeřnictví, změna nájemce – usnesení
20. Inventura majetku 2019 – informace
21. 1. středisko zálesák Č.B., p.s., žádost o sponzorský dar – usnesení
22. Diskuse

Bod 1 programu
Starosta obce úvodem přivítal přítomné na pravidelném zasedání ZO obce Vráto.
Následně přítomné ZO seznámil s programem zasedání.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s programem únorového zasedání Zastupitelstva obce
Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno

Bod 2 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o proběhlé Tříkrálové sbírce, kterou
organizovala farnost Rudolfov. Sbírka proběhla v sobotu 4. ledna 2020 a celkově se
v obcích pod farnost spadajících vybrala částka 89 650,- Kč. Příspěvek od občanů obce
Vráto činil 5 356,- Kč. Za všechny podpořené projekty, které budou financované
z Tříkrálové sbírky, poděkoval koordinátor p. Milan Třebín.
ZO bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s výsledkem kontroly, kterou provedla p. Lenka
Trnková z VZP ČR. Obec Vráto obdržela protokol o kontrole plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, ze
kterého plyne, že ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči VZP ČR
ani jiné evidenční nedostatky. Starosta poděkoval účetní obce p. Ivetě Stefanové za
přípravu a součinnost při této kontrole.
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že došlo k převzetí telefonní kabiny od
společnosti O2 Czech Republik a.s., která je umístěna vedle bývalé prodejny potravin,
do majetku obce Vráto. Během jara dojde k její demontáži, přemístění a následné
úpravě na sběrné místo systému EKOLAMP.
ZO bere na vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO každoroční žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2,
110 00 Praha 1, o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet‟, která letos
proběhne 10. března 2020. Starosta přítomnému ZO navrhl se k této akci, tak jako
v minulých letech nepřipojovat, ale symbolickou minutou ticha vyjádřit podporu
ochraně lidských práv po celém světě.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 6 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s nabídkou společnosti Koníček, o.p.s., Na Zlaté
stoce 14, 370 05 České Budějovice, která občanům nabízí možnost vstoupit do projektu
„Znovu do práce‟. Tento projekt je zaměřen na pomoc při hledání zaměstnání občanům
nad 55 let s tím, že v evidenci úřadu práce jsou déle než 5 měsíců. Bližší podrobnosti
je možno dohledat na www.konicekcb.webnode.cz.
ZO bere na vědomí

Bod 7 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o termínu zápisu dětí do 1. třídy školního roku
2020/2021 spádové základní školy obce Vráto EDUCAnet, který je stanoven na čtvrtek
2. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 v prvním patře školy na adrese Lannova tř. 1595,
370 01 České Budějovice. K zápisu se mohou dostavit děti narozené od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014.
ZO bere na vědomí

Bod 8 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s oznámením o přerušení dodávky elektrické
energie, které zaslala společnost E.ON Distribuce, a.s. . K přerušení dojde dne
13. 2. 2020 od 7:45 do 10.00 hodin a 14. 2. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin z důvodu
plánovaných prací na distribuční soustavě v části obce Vráto, která bude upřesněna
letáky.
ZO bere na vědomí

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že již došlo k převodu vlastnického práva na
pozemky par.č. 256/6 a 337/3 v k.ú. Vráto (pod trafostanicemi) na společnost E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.
ZO bere na vědomí

Bod 10 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO se sdělením Okresního soudu v Českých
Budějovicích, že trest zákazu pobytu v obvodu působnosti Okresního soudu v Českých
Budějovicích odsouzeným p. Richardem Luskem, byl vykonán dnem 20. 4. 2019.
ZO bere na vědomí

Bod 11 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s informacemi k dani z nemovitých věcí, které
zaslala Finanční správa. Od zdaňovacího období 2020 lze nově osvobodit pozemky v
takovém rozsahu, v jakém se na nich nacházejí krajinné prvky (stromořadí, meze,
příkopy atd.) zapsané v evidenci ekologicky významných prvků, podle zákona
upravujícího zemědělství. Podrobnější informace jsou na www.financnisprava.cz.
ZO bere na vědomí

Bod 12 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s informacemi o celkovém množství
zlikvidovaného odpadu z obce Vráto za rok 2019, které zaslala společnost FCC České
Budějovice, s.r.o. . Tento přehled slouží k vyhotovení ročního hlášení. Dále starosta
informoval o dodatku č. 17 smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Vráto a společností
FCC České Budějovice, s.r.o., ve kterém se odrazily změny v systému sběru plastů
v roce 2020.
ZO bere na vědomí

Bod 13 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s protokolem, který zaslala společnost TREVILE
s.r.o., a který se týká předání a svozu biologicky rozložitelného odpadu za období 01/19
až 12/19. V tomto období vyprodukovali občané (nejen) naší obce 19 tun odpadu.
ZO bere na vědomí

Bod 14 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s oznámením finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí na rok 2020, schválený Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne
12. 12. 2019, kterým byla přidělena Obci Vráto, jako příspěvek na výkon státní správy
na rok 2020, celková roční částka ve výši 96 700,- Kč s tím, že finanční prostředky
budou uvolňovány čtvrtletně. Dále starosta informoval přítomné ZO o oznámení, které
zaslalo Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Krajského úřadu Jihočeského
kraje a týká se výkonu přezkoumání hospodaření za rok 2019, které proběhne

24. 2. 2020 od 8.00 hodin v budově OÚ Vráto. Kontroly se zúčastní účetní obce
p. Iveta Stefanova a starosta obce.
ZO bere na vědomí

Bod 15 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s rozhodnutím o povolení uzavírky komunikace
č. III/0341 v úseku mezi Hlinskem a Dubičným v termínu od 17. 2. 2020 do
31. 3. 2020 z důvodu realizace stavby dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, které
vydal Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.
Objízdná trasa povede po provizorní komunikaci souběžné se silnicí III/0341.
ZO bere na vědomí

Bod 16 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Městského úřadu
Rudolfov, Odboru výstavby, výzvu o přidělení čísla popisného budově na pozemku
par.č. 292/237 v k.ú. Vráto a oznámení o zahájení řízení (odstranění rozestavěné
stavby) RD na pozemku par.č. 367/94 v k.ú. Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o rozhodnutí, které vydal, a to povolení kácení
3 kusů stromů na pozemku par.č. 355/4 v k.ú. Vráto s tím, že za pokácené stromy byla
podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů uložena jako kompenzace ekologické újmy, náhradní výsadba 2
kusů dubu. Dále vydal souhlasu s projektovým záměrem společnosti FIERA, a.s. ke
stavbě „Vráto K/367/100 – kabel NN‟.
ZO bere na vědomí

Bod 18 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s dalšími 2 doplňujícími žádostmi o změnu č.3 ÚP
Vráto a navrhl opět hlasovat o došlých žádostech jednotlivě. Podle výsledku hlasování
by byly následně žádosti zahrnuty nebo nezahrnuty do chystané změny č.3 ÚP Vráto.
Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:

ZO Vráto schvaluje žádost společnosti A.Z.B, s.r.o., Hlinská 415/23, 370 01
České Budějovice na změnu využití pozemku par. č. 253/1, 253/2, 254,
250/18 a 250/48 vše v k.ú. Vráto, jeho zařazení do plochy výroba a
skladování, a navrhuje tuto žádost zařadit do chystané změny č.3 ÚP Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 1

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

ZO Vráto schvaluje žádost spoluvlastníků pozemku par. č. 354/2 v k.ú. Vráto
o prověření možnosti umístění 2 RD do plochy SO.3a/U a její zařazení do
chystané změny č.3 ÚP Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno.

Starosta obce následně seznámil přítomné ZO s důvodovou zprávou k chystané změně
č.3 ÚP Vráto „Správní území obce Vráto je součástí rozvojové oblasti České Budějovice

OB10 (kterou vymezuje jak Politika územního rozvoje v platném znění, tak Zásady
územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění). V rozvojových oblastech
obecně existují zvýšené požadavky na změny v území, neboť se jedná o dynamicky se
vyvíjející území. Změna č. 3 územního plánu Vráto (dále jen změna č. 3) reaguje tedy
na dynamiku rozvojové oblasti České Budějovice a prověřuje především soukromé
požadavky vlastníků pozemků. V rámci projednání návrhu Zadání změny č. 3
pořizovatel (OU Vráto) obdržel vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského
úřadu, a připomínky uplatněné v řádném termínu. Na základě těchto bylo zadání
změny č. 3 upraveno. Není požadováno zpracování vyhodnocení vlivu na životní
prostředí (které požaduje orgán ochrany životního prostředí, JČK). Požadavky
dotčených orgánů byly především charakteru dodržení zákonných ustanovení ‟.

Návrh usnesení:
1) bere na vědomí
a) návrh zadání změny č. 3 ÚP upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon‟), a projednaný v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona jako dokument, na jehož základě bude
zpracován návrh změny č. 3 ÚP,
b) vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu a
připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny č. 3 ÚP,
2) schvaluje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona, návrh zadání změny
č. 3 ÚP upravený na základě vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů,
stanoviska krajského úřadu a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené
lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona,
3) ukládá
starostovi obce Mgr. Bc. Martinu Muchkovi, MBA zajistit na základě schváleného
zadání změny č. 3 ÚP zpracování návrhu změny č. 3 ÚP v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno.

Bod 19 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že ze zdravotních důvodů ukončila svojí živnost
současná nájemkyně nebytových prostor – kadeřnictví, které se nachází v budově
obecního úřadu. Starosta následně navrhl tyto prostory pronajmout za stejných
podmínek p. Marcele Linhartové, která je společně se současnou nájemkyní již několik
let využívá, ale dodal, že v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. ČNR č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších novel, se musí uveřejnit záměr Obce Vráto na změnu
nájemce 52,3 m2 plochy budovy č.p. 20, nacházejících se na pozemku par.č. 1 v k.ú.
Vráto na úřední desce obce Vráto. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uveřejněním záměru na změnu nájemce 52,3 m2 plochy,
která se nachází v budově Obecního úřadu Vráto, Vráto 20. Záměr bude
uveřejněn na úřední desce OÚ a v elektronické podobě na webových

stránkách obce po dobu 15-ti dnů v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno

Bod 20 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO, že byla dokončena inventura majetku,
pohledávek a závazků obce Vráto za rok 2019, a to v termínu do 31. 1. 2020. Přečetl
inventurní zprávu a podotkl, že nebyly nalezeny žádné nedostatky, škody a manka.
Nebyla stanovena žádná nápravná opatření.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 21 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s žádostí p. Zdeňka Vítka o příspěvek na činnost
1. střediska Zálesák České Budějovice p.s., které se celoročně věnuje práci s dětmi a
mimo jiné pořádá letní dětské tábory v Nesměni. V letošním roce se uskuteční
v termínu od 26. července 2020 do 8. srpna 2020 na téma „Námořníci a objevitelé‟.
Starosta dodal, že v minulých letech tento dětský letní tábor využily i děti z obce Vráto
a navrhl dar ve výši 5 000,- Kč. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč
1. středisku Zálesák České Budějovice p.s., Kanovnická 11, 370 01 České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem „Smlouvy o poskytnutí finančního
daru a jeho čerpání “.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 12/2020 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. února 2020

Zapisovatel: ________________ dne: 3. února 2020

Ověřovatelé: ________________ dne: 3. února 2020

________________ dne: 3. února 2020

Starosta:

________________ dne: 3. února 2020

