ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto, konaného 3. června 2019
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. Ševčík, p. Koller

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. Obnova vodovodu a asfaltového povrchu v MK 3c – usnesení
3. Vrátovrčka 2019 – informace
4. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu, varianty řešení – usnesení
5. 20. ročník Hornických slavností – delegování zástupců obce – informace
6. Spádová základní škola – informace
7. Budějovicko-Sever – informace
8. Volby do Evropského parlamentu – informace
9. Dálnice D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice – informace EKO-KOM, a.s. – informace
10. Krajský soud v Č. Budějovicích, přezkum OOP – Změna č.1 ÚP Vráto – informace
11. Mlatové cesty – žádost na Odbor dopravy a silničního hospodářství – informace
12. Krajský úřad Jihočeského kraje – informace
13. Městský úřad Rudolfov – informace
14. Diskuse

Bod 1 programu
.
.
.

Bod 6 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s odpovědí na žádost o vytvoření společného
školského obvodu, kterou zaslal na základě usnesení č. 31/2019 na Odbor školství a
tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice. Žádost byla podána v souladu s § 178
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění. Znění odpovědi – cituji:…vzhledem

k tomu, že tento rok probíhá studie optimalizace školských obvodů, Město České
Budějovice v současné době nebude uzavírat dohody o společném školském obvodu.
Dovětkem bylo přislíbeno, že v případě potřeby lze umístit děti z obce Vráto do ZŠ Máj
I. Z tohoto důvodu kontaktoval starosta obce Vráto pana Mgr. Šoltése, ředitele
soukromé ZŠ a SŠ EDUCAnet, která sídlí na Lannově třídě v Českých Budějovicích. Po
pracovním jednání, které se uskutečnilo v prostorách školy, byla přislíbena možnost
uzavření společného školského obvodu s touto soukromou ZŠ. Jedinou nevýhodu
soukromé školy je nutnost placení školného, které je v současné době 18 900,- Kč na
žáka/školní rok. Starosta navrhl, že vzhledem k nutnosti úhrady neinvestičních nákladů
na děti v jiných MŠ a ZŠ, na zkoušku dotovat i docházku dětí do této ZŠ částkou 1 500,Kč/měsíčně, stejně tak, jako v případě soukromých MŠ. Dotace obce Vráto na školné
soukromé ZŠ EDUCAnet by tedy činila 15 000,- Kč na žáka/školní rok, a byla by hrazena
ve dvou splátkách na účet školy. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného školského
obvodu ZŠ se společností EDUCAnet – střední škola a základní škola České
Budějovice, s.r.o., Lannova třída 1595/29a, 370 01 Č. Budějovice a zároveň
pověřuje starostu obce vypracováním a odesláním této žádosti.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s poskytnutí příspěvku – školného na jedno dítě s trvalým
bydlištěm v obci Vráto v případě, že navštěvuje soukromou ZŠ EDUCAnet –
střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., Lannova třída
1595/29a, 370 01 Č. Budějovice ve výši 15 000,- Kč pro školní rok 2019 –
2020.
Starosta dal hlasovat:

Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 42/2019 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

