ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce, konané 1. února 2017
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomno:
Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě
17,15 hod.
Mgr. Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
6 členů zastupitelstva
0
pí. Iveta Stefanova
Ing. Beneš, p. Knor

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Smlouva o zřízení věcného břemene – usnesení
Změna č. 2 územního plánu Vráto – usnesení
Krajský úřad, Ekonomický odbor, přezkum hospodaření – informace
Vlajka pro Tibet – usnesení
Výrobna asfaltových směsí Č. Budějovice – informace
Zákon o ochraně ovzduší – informace
Česká spořitelna investiční účet – informace
BabyBox – usnesení
Krajský úřad, Odbor životního prostředí, dálnice D3 – informace
Dopravní podnik Č. Budějovice – informace
FCC Č. Budějovice – informace
ČHMÚ smogová situace – informace
Obec Vráto vyjádření k technické infastruktuře – informace
Městský úřad Rudolfov, Odbor výstavby – informace
Příspěvek na výkon státní správy na rok 2017 – informace
Ptačí chřipka – informace
Obecně prospěšné práce – informace
Diskuze

Schválení programu:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

Bod 1 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. o
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se akce ,,Vráto, Boháč, Blažek –
kabel NN˝
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene týkající
se akce ,,Vráto, Boháč, Blažek – kabel NN” a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2017 bylo schváleno

Bod 2 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o připravované změně č. 2 územního plánu
obce Vráto. Upozornil však, že změna č. 1 územního plánu obce Vráto se
připravovala dva roky, a nabyla právní moci dne 23. září 2016, takže podle § 55 odst.
1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění, pořizovatel obec Vráto předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4
let po vydání územního plánu anebo po jeho aktualizaci zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období. Současná připravovaná změna č. 2 je vyvolána
žádostmi majitelů pozemků v k.ú. Vráto o zahrnutí jejich pozemků do ploch BC
(bydlení čisté). Zároveň starosta upozornil na stanovisko Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, které bylo
vydáno k již schválené změně č. 1 územního plánu obce Vráto, v němž vyjadřuje
svůj nesouhlas s dalším vyjímáním pozemků ze zemědělského půdního fondu
z důvodu velkého množství pozemků určených pro stavbu rodinných domů v k.ú.
Vráto, a které v současné době nejsou zastavěné. Toto odůvodňuje nesplnění
požadavků § 53 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., ze strany obce Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o oznámení, které zaslal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, které se týká
vykonání přezkumu hospodaření za rok 2016 v souladu s § 5 odst.3 zákona
č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkum proběhne dne 13.
února 2017. Za obec Vráto se přezkumu zúčastní účetní obce p. Stefanova a
starosta obce.
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO, stejně jako v minulém roce žádost Spolku
Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, o projednání připojení se k mezinárodní kampani
,,Vlajka pro Tibet”.
Návrh usnesení:

ZO Vráto nesouhlasí s připojením obce Vráto k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet. Zároveň symbolicky minutou ticha vyjadřuje podporu
ochrany lidských po celém světě.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2017 bylo schváleno

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o závěru zjišťovacího řízení, které provedl
Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, které se týkalo
stavebního záměru ,,Výrobna asfaltových směsí České Budějovice˝. Na základě
tohoto zjišťovacího řízení došel Krajský úřad, jako příslušný orgán podle § 22 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, k závěru, že ,,Výrobna asfaltových směsí
České Budějovice˝ má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Vzhledem k tomu bude stavební záměr posuzován podle zákona.
ZO bere na vědomí

Bod 6 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o novele zákona č.201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, o které bylo v současné době velmi často diskutována v různých sdělovacích
prostředcích. Hlavní změna zákona spočívá v možném postihu občanů, kteří zamořují
okolí pálením nevyhovujícího paliva a odpadků v kotlích a kamnech. Kontroly mohou
provádět pouze obce s rozšířenou působností (Magistrát města Českých Budějovic).
Podnět ke kontrole může správnímu orgánu podat občan i firma, anebo kontrolu
může iniciovat při důvodném podezření i samotný obecní úřad. Jako důkaz slouží
nejlépe videonahrávka dlouhá minimálně 30 minut, fotodokumentace nebo výpověď
alespoň tří svědků. Z důkazu musí být zřejmé místo a čas. Úřad na základě tohoto
sdělení upozorní uživatele dopisem, o důvodném podezření, že v domácnosti dochází
ke spalování zakázaného paliva, a požádá o sjednání nápravy. Druhým dopisem
oznámí, že bude provedena kontrola v konkrétním termínu. Maximální výše pokuty
při maření kontroly ze strany správního orgánu činí 50 000,- Kč. Dále starosta
upozornil na povinné kontroly technického stavu kotlů na pevná paliva, které je
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu
od 10 do 300kW povinen zajistit minimálně jednou za 2 roky, a to podle § 17, odst.1,
písm. h) zákona č.201/2012 Sb., v platném znění. Starosta doporučil vydat metodický
pokyn, kterým by občané Vráta byli o těchto změnách zákona č.201/2012 Sb.,
informováni.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 7 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o výši zůstatku na investičním účtu, který obec
Vráto vlastní u České Spořitelny, a.s.. Z důvodu výplaty dividend v roce 2016 vzrostl
konečný zůstatek k 31. prosinci 2016 na 36 984,78 Kč.
ZO bere na vědomí

Bod 8 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o žádosti spolku STATIM z.s. Praha, pobočka
Jindřichův Hradec o finanční příspěvek na modernizaci babyboxu v Jindřichově
Hradci. Starosta konstatoval, že přestože se jedná o velmi záslužnou činnost, obecní
rozpočet nemá volné prostředky na tyto ,,aktivity˝.
Návrh usnesení:

ZO Vráto nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu obce
na modernizaci babyboxu v Jindřichově Hradci.

Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2017 bylo schváleno

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o oznámení, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, týkající se
zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů stanovených v § 50
odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a
které se týká sběru, přepravy, přemisťování živočichů a zasahování do jejich sídel a
biotopu v koridoru připravované dálnice D3 Úsilné – Staré Hodějovice.
ZO bere na vědomí

Bod 10 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o podepsané smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících na rok 2017 s Dopravním podnikem města České Budějovice,
a.s.. Do změny jízdních řádů byly zapracovány všechny požadavky obce Vráto, takže
došlo k navýšení počtu spojů zastavujících v obci Vráto. Tato skutečnost se však
projevila na celkové úhradě kompenzace pro rok 2017, která činí celkem 272 141,Kč.
ZO bere na vědomí

Bod 11 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o zprávě společnosti FCC České Budějovice,
s.r.o., která obsahuje informace o množství odpadu, jež byl vyprodukován v obci
Vráto během roku 2016. Přehled bude sloužit k oznamovací povinnosti obce Vráto
vůči ČSÚ, a zanesení do statistické databáze DANTE WEB.
ZO bere na vědomí

Bod 12 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o zasílání informacích z centrálního pracoviště
ČHMÚ. Tyto informace se týkají kvality ovzduší a jsou k dispozici na internetových
stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz. Starosta navrhl propojit tuto službu s obecním

SMSrozhlasem pomocí rozšířené aplikace rozesílání informačních emailů tak, aby tyto
informace měli občané obce Vráto při vyhlášení mimořádné situace vždy v aktuální
podobě.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 13 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že v měsíci lednu 2017 vydal vyjádření obce
Vráto f. INEKO CZ spol. s.r.o. k technické infrastruktuře pro chystanou změnu užívání
stávající administrativní budovy firem Signum spol. s r.o. a Pragoprojekt, a.s., a
k sítím v majetku obce Vráto v chystané stavbě dálnice D3 Úsilné – Staré Hodějovice.
ZO bere na vědomí

Bod 14 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Městského úřadu
Rudolfov sdělení o změně umístění stavby RD na pozemku par.č. 292/62 v k.ú. Vráto,
dále rozhodnutí k umístění stavby – oplocení pozemku par.č. 268/14 v k.ú. Vráto a
výzvu k přidělení čísla popisného nového RD na pozemku par.č. 292/234 a 292/233
v k.ú. Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 15 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Oddělení rozpočtu a financování dotační příspěvek na výkon státní
správy v přenesené působnosti na rok 2017 v celkové výši 74 600,- Kč.
ZO bere na vědomí

Bod 16 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o nařízení Státní veterinární správy k zamezení
šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky).
Z důvodu výskytu ptačí chřipky v k.ú. Ledenice, spadá obec Vráto do pásma dozoru.
Nařízení ukládá obcím v tomto pásmu provést do 5. února 2017 soupis všech
komerčních chovatelů drůbeže, dále o vzniklé situaci informovat veřejnost
(SMSrozhlas, úřední deska fyzická i elektronická) a zajistit kontejnery nebo
nepropustné, uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků. Tyto
kontejnery budou označeny nápisem: VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení

zvířat. V pásmu dozoru je zakázán pohyb veškeré drůbeže, kuřic před snáškou a
jednodenních kuřat. Je doporučeno dodržování přiměřených opatření biologické
bezpečnosti, zákaz přemisťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje a kejdy,
zákaz pořádání výstav drůbeže nebo jiného ptactva a zákaz vypouštění drůbeže za
účelem zazvěření. V neposlední řadě je důležité sledovat zdravotní stav drůbeže a
jiného ptactva chovaného v zajetí, a každé zvýšení nemocnosti anebo významný
pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Jihočeský kraj na telefon 720 995 212.
ZO bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o možnosti zaměstnat v rámci výkonu trestu
obecně prospěšných prací p. Lukáše Houdka (roč. 1994). Tento odsouzený by práce
vykonával bezplatně po dobu jednoho roku. Tak jako v minulosti, by se jednalo o
úklid a údržbu veřejných prostranství v k.ú. Vráto.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno v 19,15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. února 2017

Zapisovatel: ________________ dne: 1. února 2017
Ověřovatelé: ________________ dne: 1. února 2017
________________ dne: 1. února 2017
Starosta:

________________ dne: 1. února 2017

