ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto, konaného 4. května 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
7 členů zastupitelstva
0
p. Muchka
p. Koller, p. Knor

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a
konstatoval, že je přítomno 7 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. Koronavirus, Nouzový stav – informace
3. Změna ÚP Vráto č. 3 – informace
4. Dotace – informace
5. Zápis do 1. třídy – informace
6. ZTV Vráto, U Potoka – informace
7. ZTV Vráto, Na Pěšině – informace
8. FCC České Budějovice, s.r.o. – informace
9. Výstavba dálnice D3 – informace
10. Okresní soud v Českých Budějovicích – informace
11. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – informace
12. Linka bezpečí z. s. žádost o podporu – usnesení
13. Ministerstvo zemědělství – informace
14. Finanční úřad pro Jihočeský kraj – informace
15. Outdoor akzent s.r.o. – informace
16. Krajský úřad Jihočeského kraje – informace
17. Magistrát města České Budějovice – informace
18. Městský úřad Rudolfov – informace
19. Obecní úřad Vráto – informace
20. Převedení hospodářského výsledku z účtu 431 na 432 – usnesení
21. Rozpočtová opatření – informace
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 květnového zasedání Zastupitelstva obce
Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno

Bod 2 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o průběhu Nouzového stavu, který byl vyhlášen
na území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaným
jako SARS CoV-2. Obec Vráto ze svých prostředků pořídila každému občanu s trvalým
bydlištěm v obci Vráto bavlněnou roušku a 200 ml lahvičku dezinfekce. Náklady na
pořízení tohoto materiálu činily cca 75 000,- Kč. Finanční prostředky na tento nákup
byly předvedeny z položky na zimní údržbu obce, kde se díky letošní teplé zimě
znatelně ušetřilo. Starosta při této příležitosti zmínil pár děkovných emailů od občanů
obce a poděkoval místostarostům obce za distribuci výše uvedeného materiálu.
ZO bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO o podpisu smlouvy o dílo na akci „Zpracování
změny č.3 územního plánu obce Vráto“ s Ing. arch. Jiřím Brůhou. Dále již byly
podepsány „Dohody o převzetí dluhu“ mezi Obcí Vráto, Ing. arch. Jiřím Brůhou a
jednotlivými žadateli, kteří již zaplatili 1. splátku za zpracování „Návrhu změny
územního plánu pro společné jednání“. Celkem je změna rozdělena na 3 etapy a to:
1. etapa – návrh změny územního plánu pro společné jednání (doba realizace 16 týdnů
od předání pokynu pořizovatele), 2. etapa – návrh změny územního plánu pro veřejné
projednání (doba realizace 12 týdnů od předání pokynu pořizovatele) a 3. etapa –
změna územního plánu včetně úplného znění (doba realizace 7 dnů od předání pokynu
pořizovatele)
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO o získaných dotací. Bylo proplaceno
725 614,89 Kč za akci „Vybudování chodníku Vráto úsek od ulice Za prodejnou k ulici
Slunečná“, dále 42 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova 2019 za akci „Úroky
z úvěru na financování místní komunikace“, dále se podařilo získat 250 000,- Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Výsadba stromů v obci Vráto“ a jako
poslední bylo emailem potvrzeno přidělení finančních prostředků na akci „Oprava
místní komunikace 3c v obci Vráto“ z programu obnovy venkova 2020. Obcí Vráto byla
požadována částka 300 000,- Kč. Tuto, anebo jinou schválenou částku musí potvrdit
ještě zastupitelstvo kraje, které se bude konat 21. května 2020. Sečteno a podtrženo
se podařilo v letošním roce pro obec Vráto získat na dotace cca 1 250 000,- Kč.
ZO bere na vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o průběhu schůzky starostů obcí, která se týkala
zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Rudolfov. Z obce Vráto byly přijaty do 1. ročníku 2020 – 2021
dvě děti. K zápisu do spádové školy obce Vráto EDUCAnet se přihlásilo jedno dítě, které
zároveň požádalo o odklad.
ZO bere na vědomí

Bod 6 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí
v novém ZTV Vráto U Potoka. Práce jsou již hotové s tím, že 7. května 2020 dojde k
závěrečné kontrolní prohlídce. Při této příležitosti navrhl starosta pro nově vzniklou
komunikaci název „U potoka“. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s názvem nově vzniklé komunikace – „U Potoka“.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Bod 7 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o činnosti spojené s výstavbou inženýrských sítí
v novém ZTV Vráto Na Pěšině. V současné době bylo zahájeno územní řízení, které se
týká inženýrských sítí. Při této příležitosti navrhl starosta pro nově vznikající komunikaci
název „Na pěšině“. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s názvem nově vzniklé komunikace – „Na Pěšině“.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno

Bod 8 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s informacemi, které zaslala společnost FCC České
Budějovice, s.r.o. a týkají se „Popelářského desatera v době epidemie COVID-19“ a
svozu textilu, který je z tohoto důvodu přerušen do 22. května 2020. Dále navrhl pořídit
z důvodu neustálého nárůstu množství plastového odpadu další kontejner na plasty.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO s děním okolo výstavby dálnice D3 0310/I.
V současné době byla doručena Obci Vráto žádost p. Drnka majitele společnosti
KERATEX spol.s.r.o. o pomoc při řešení zamokření objektů, které bezprostředně
sousedí s trasou výstavby dálnice. Z tohoto důvodu starosta obce Vráto adresoval
dopis vedení společnosti pro výstavbu dálnice D3 s tím, že požadujeme provést
okamžitou nápravu vzniklého stavu, na který jsme v minulosti již nejednou
upozorňovali (plné znění dopisu je k dispozici na webových stránkách obce Vráto
v záložce „Dálnice D 3 – informace“).
ZO bere na vědomí

Bod 10 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO se sdělením Okresního soudu v Českých
Budějovicích, které se týká ukončení trestu zákazu pobytu odsouzené Jany Rakové a
posouvá se na 29. června 2021.
ZO bere na vědomí

Bod 11 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o závěrečném vyúčtování kompenzace za rok
2019 podle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, které zaslal Dopravní
podnik města České Budějovice, a.s.. Celková výše kompenzace činí 3 732,- Kč ve
prospěch obce Vráto. Částka bude zaslána na účet obce Vráto. Dále byl předložen
přehled realizovaných a nerealizovaných dopravních výkonů za rok 2019 a nové úplné
znění „Smluvních přepravních podmínek městské hromadné dopravy“.
ZO bere na vědomí

Bod 12 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o žádosti o finanční dar ve výši 3 000,- Kč na
provoz Linky bezpečí z. s. , která pomáhá především dětem a mladým lidem v krizových
situacích. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své
stanovisko. ZO navrhlo neposkytnout finanční dar spolku Linka bezpečí, z.s..
Návrh usnesení:

ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 000,- Kč spolku Linka
bezpečí, z.s..
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 7

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno

Bod 13 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s Veřejnou vyhláškou ministerstva zemědělství,
vydanou prostřednictvím Opatření obecné povahy, která se týká likvidace kůrovcové
kalamity na území České republiky.
ZO bere na vědomí

Bod 14 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s žádostí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Oddělení majetkových daní o zveřejnění veřejné vyhlášky – Daň z nemovitých věcí na
rok 2020. Toto zveřejnění je v souladu s ustanovením § 1, 8 a 10 zákona č. 456/2011
Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení
§ 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů. Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna na webových stránkách obce v sekci
„Informace pro občany“.

ZO bere na vědomí
Bod 15 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o žádostí společnosti Outdoor akzent s.r.o. o
změnu smluvních podmínek z důvodu vyhlášeného Nouzového stavu. Změna spočívá
v odpuštění nájemného po dobu trvání nouzového stavu či jiného krizového stavu.
Z důvodu zanedbatelné výše ročního nájemného navrhuje postupně zrušit reklamní
plochy umístěné na pozemcích Obce Vráto.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 16 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s oznámením o zahájení správního řízení ve věci
výjimky z ochranných podmínek zvláštně chráněných druhů živočichů, které zaslal
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.
ZO bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO o zaslání návrhu zadání územního plánu Českých
Budějovic, který zaslal Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování.
Dále Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal společné povolení ve věci
„Výstavba nové komunikace v k.ú. Hůry na pozemku par.č. 561/58 a 606/2“ a Odbor
ochrany životního prostředí zahájil řízení ve věci „Vráto, Prazdroj – ČOV BC 34 –
povolení vypouštění“ a vydal rozhodnutí – souhlas s trvalým odnětím půdy ze
zemědělského půdního fondu pozemku par.č. 292/24 a 292/73 v k.ú. Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 18 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Odboru
výstavby, Městského úřadu Rudolfov územní souhlas s provedením ohlášeného
záměru RD na pozemku par.č. 292/100, 376/25, 376/27 a 40/9 v k.ú. Vráto a dále
územní souhlas s umístěním stavby „Vráto u potoka K/376/7 – smyčka NN“.
ZO bere na vědomí

Bod 19 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o rozhodnutí, které vydal, a to povolení kácení
4 kusů stromů na pozemku par.č. 318/1, 318/4, 319 a 376/12 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 a rozhodnutí o napojení pozemku par.č. 292/100 v k.ú. Vráto na
místní komunikaci par.č. 292/103 v k.ú. Vráto. Dále zadal pokyn pořizovatele č. 1
k vypracování návrhu změny č. 3 ÚP Vráto pro společné projednání. Vydal závazné
stanovisko k záměru stavby na pozemku par. č.376/25, 376/26 a 376/27 v k. ú. Vráto,
stanovisko ke stabvě RD na pozemku par.č. 355/5, 367/89 a 355/1 v k.ú. Vráto a
souhlas s umístěním stavby nadzemního zásobníku na pozemku par.č. 338/33 v k.ú.
Vráto. Odpověděl na žádosti o vyjádření k existenci sítí pro RD na pozemku par.č.
318/4 v k.ú. Vráto, k akci „Vráto – tlaková kanalizace“ a k akci „Vráto K/379/5-kabel
NN“. Společnost INTEM spol.s.r.o. zaslala oznámení o vstupu na obecní pozemek
z důvodu realizace stavby „Vráto ZTV u potoka – rozvaděč RST a NN, č. stavby
1030040185“ a společnost E.ON Distribuce zaslala oznámení o vstupu na obecní
pozemek z důvodu realizace stavby „Vráto K/342/9 – přeložka NN“.
ZO bere na vědomí

Bod 20 programu
Starosta obce navrhl přítomnému ZO převod hospodářského výsledku ve výši
423 489,51 z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432
(výsledek hospodaření předcházejících účetních období).
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2019 z účtu
431 na účet 432.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno

Bod 21 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o provedených rozpočtových opatření
č. 2/2020 a 3/2020, které byly provedeny v souladu s pověřením starosty o jejich
schválení z důvodu změn v rozpočtu Obce Vráto.
ZO bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. května 2020

Zapisovatel: ________________ dne: 4. května 2020

Ověřovatelé: ________________ dne: 4. května 2020

________________ dne: 4. května 2020

Starosta:

________________ dne: 4. května 2020

