ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto, konaného 1. února 2021
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
p. Ševčík, p. Geschvandtnerová

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 (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) a zapisovatele
1. Schválení programu – usnesení
2. Webové stránky obce Vráto – usnesení
3. Kadeřnictví, ukončení nájemní smlouvy – informace
4. Kadeřnictví, nová nájemní smlouva – usnesení
5. Darovací smlouva „vodovod Billa‟ – usnesení
6. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy „vodovod a kanalizace ZTV Na
Pěšině‟ – usnesení
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti „vodovod ZTV Na Pěšině‟
– usnesení
8. EG.D, a.s., žádost o koupi části pozemku par.č. 342/14 v k.ú. Vráto – usnesení
9. Nájemní smlouva euroAWK s.r.o. – usnesení
10. Finanční úřad pro Jihočeský kraj – informace
11. Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozory a kontroly – informace
12. Novela zákonu o odpadech – informace + usnesení
13. Rozšíření Vráteckého parku – informace
14. Workoutové a dětské hřiště podání žádosti o dotaci – informace
15. Směna a koupě pozemků „chodník ZTV Na Pěšině‟ – usnesení
16. Krajský investiční fond – informace
17. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí – usnesení
18. Spolek Lungta „Vlajka pro Tibet‟ – usnesení
19. Městská charita České Budějovice, žádost o poskytnutí dotace – usnesení
20. ZŠ Rudolfov, žádost na předpokládaný demografický vývoj – informace
21. Tamaryn s.r.o., souhlasné prohlášení – usnesení
22. Krajský úřad Jihočeského kraje – informace
23. Magistrát města České Budějovice – informace

24.
25.
26.
27.
28.

Městský úřad Rudolfov – informace
Obecní úřad Vráto – informace
Agrien s.r.o., údržba zeleně v roce 2020 – usnesení
Inventura majetku 2020 – informace
Diskuse

Bod 1 programu
Starosta obce úvodem přivítal přítomné zastupitele obce (dále jen „ZO“) na
pravidelném zasedání Zastupitelstva 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. 1/2021 bylo schváleno

Bod 2 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že společnost ANTEE s.r.o., již zprovoznila nové
webové stránky Obce Vráto. Adresa stránek (www.vrato.cz) i e-mailů (obec@vrato.cz
a gdpr@vrato.cz) zůstává neměnná.
ZO bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že současný nájemce kadeřnictví p. Linhartová
– Štoblová z rodinných důvodů žádá o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. lednu
2021.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání s p. Marcelou Linhartovou - Štoblovou, Královský Vrch 311, 373
71 Adamov.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 2/2021 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že byl v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. ČNR
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel uveřejněn záměr Obce Vráto na
pronájem 52,3 m2 plochy budovy č.p. 20, nacházejících se na pozemku par.č. 1 v k.ú.
Vráto na úřední desce obce Vráto. Starosta navrhl tyto prostory pronajmout za 7 000,Kč měsíčně p. Anně Vaněčkové, Vráto 119, 370 01 Vráto. Před hlasováním bylo
umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s pronájmem 52,3 m2 plochy, která se nachází v budově
Obecního úřadu Vráto, Vráto 20 za cenu 7 000,- Kč za jeden měsíc p. Anně
Vaněčkové, Vráto 119, 370 01 Vráto na dobu neurčitou.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 3/2021 bylo schváleno

Bod 5 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost Ing. Romana Kříhy, MBA, kterému ZO
Vráto schválilo usnesením č. 16/2020 výstavbu obchodně potravinářského centra na
pozemku par.č. 255/1 v k.ú. Vráto, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na
„vodovod“, který bude součástí technické infastruktury výše uvedeného centra. Obec
Vráto, jakožto obdarovaná, se touto smlouvou zavazuje, že po kolaudaci vodovodního
řadu, nejpozději však do 31. prosince 2023 uzavře s budoucím darujícím, darovací
smlouvu na darování předmětu daru. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, pro
služebné pozemky za účelem výstavby vodovodu, kterou předložil Ing.
Roman Kříha, MBA, Balbínova 223/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 4/2021 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Bod 6 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost Ing. Radima Jaukera a Living Homes
Rezidence s.r.o., jakožto investora stavby „ZTV Na Pěšině“, o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí darovací na technickou infrastrukturu (vodovod, dešťovou a
splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení a komunikace vč. sjezdů). Obec Vráto jakožto
obdarovaná se touto smlouvou v budoucnu zavazuje, že po kolaudaci výše uvedené
technické infrastruktury uzavře s budoucím darujícím darovací smlouvu na darování
předmětu daru. Obec Vráto podmiňuje uzavření této smlouvy zárukou na výše
uvedenou technickou infrastrukturu v délce min. 60 měsíců. Před hlasováním bylo
umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, pro
služebné pozemky za účelem výstavby technické infrastruktury (vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace vč.
sjezdů), kterou předložil Ing. Radim Jauker, K sídlišti1166/25, 140 00 Praha
4 – Podolí a Living Homes Rezidence s.r.o., Lidická tř. 1019/182, 370 07
České Budějovice, která je podmíněna zárukou na stavební práce v délce
min. 60 měsíců a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 5/2021 bylo schváleno

Bod 7 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost Ing. Radima Jaukera a Living Homes
Rezidence s.r.o., jakožto investora stavby „ZTV Na Pěšině“, o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti – vedení vodovodního řadu vedeného v pozemku par.č. 336/1
v k.ú. Vráto za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč ve prospěch obce Vráto. Před
hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na
vedení vodovodního řadu uloženého v pozemku par.č. 336/1 v k.ú. Vráto,
kterou předložil Ing. Radim Jauker, K sídlišti 1166/25, 140 00 Praha 4 –
Podolí a Living Homes Rezidence s.r.o., Lidická tř. 1019/182, 370 07 České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 6/2021 bylo schváleno

Bod 8 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost společnosti EG.D, a.s., Regionální
správa ČB, Křižíkova 1676/9, 370 01 České Budějovice o koupi části pozemku par.č.
342/14 v k.ú. Vráto o velikosti cca 5 x 4 metry z důvodu rekonstrukce – výstavby nové
kioskové trafostanice UF 2536, která nahradí stávající venkovní trafostanici a umožní
připojit nová odběrná místa v k.ú. Vráto. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona ČNR č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších novel se zveřejním záměru na prodej 88 m 2
pozemku par.č. 342/14 (trvalý travní porost) v k.ú. Vráto
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 1

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno

Bod 9 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost společnosti euroAWK s.r.o., Babákova
2390/2, 148 00 Praha 4 – Chodov na uzavření nájemní smlouvy za využití části
autobusové zastávky, nacházející se na pozemku par.č. 265/1 v k.ú. Vráto za účelem
umístění stavby pro reklamu. Výše nájemného by činila 7 000,- Kč bez DPH, včetně
spotřeby energie za kalendářní rok. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na umístění „stavby pro
reklamu“ na pozemku par.č. 265/1 v k.ú. Vráto za 7 000,- Kč bez DPH za
kalendářní rok a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 8/2021 bylo schváleno

Bod 10 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s informacemi k dani z nemovitých věcí, které
zaslala Finanční správa. Povinnost podat daňové přiznání na rok 2021 má poplatník, u

kterého došlo ve srovnání s rokem 2020 ke změně okolností rozhodných pro stanovení
daně. Podrobnější informace jsou uveřejněny na adrese: http://www.financnisprava.cz
ZO bere na vědomí

Bod 11 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO, že Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra, zaslal posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č.3/2020
obce Vráto s tím, že předmětná OZV nebyla shledána v rozporu se zákonem.
ZO bere na vědomí

Bod 12 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO, že schválením nového zákona o odpadech
č.541/2020 Sb., s účinností od 1. ledna 2020 dochází k navyšování zákonných poplatků
u využitelných komunálních odpadů. Starosta konstatoval, že již prostřednictvím
společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. uplatnil nárok na zahrnutí komunálního
odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období
kalendářního roku 2021. Během roku 2021 z důvodu přijetí výše uvedeného zákona,
který do budoucna zásadně mění systém odpadového hospodářství, doporučuje
Ministerstvo vnitra přijmout již v průběhu roku novelu OZV o systému odpadového
hospodářství a místním poplatku za tyto služby. Starosta dále seznámil přítomné ZO
s novelou smlouvy o poskytování služeb na pronájem a svoz velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad se společností Trevile, s.r.o.. Před hlasováním bylo umožněno
přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb na pronájem
a odvoz velkoobjemových kontejnerů na bioodpad se společností Trevile,
s.r.o., Příčná 148/4, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno

Bod 13 programu
Starosta obce informoval přítomnému ZO, že během měsíce ledna došlo k realizaci
směny pozemků s tím, že nově obci Vráto patří pozemky par.č. 373/4 a 374/1 v lokalitě
„U dubu‟, která bezprostředně navazuje na Vrátecký park. Cílem je získat v této lokalitě

i ostatní pozemky tak, aby v budoucnu došlo k rozšíření parku do této krásné, ale
zanedbané části obce Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 14 programu
Starosta informoval přítomné ZO, že již byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021 na obnovení vybavení sportovišť
a jejich zázemí, do kterého spadá i Workoutové a dětské hřiště ve Vráteckém parku.
ZO bere na vědomí

Bod 15 programu
Starosta informoval přítomné ZO, že z důvodu plánované výstavby „ZTV Na Pěšině‟,
oslovil majitele pozemku par .č. 338/21, 338/17 a 484/10 o jejich směnu za pozemek
par.č. 338/38 a 338/40 vše v k.ú. Vráto a majitele pozemku par.č. 338/19 a 484/11
vše v k.ú. Vráto o jejich prodej za účelem výstavby chodníku k zastávce MHD „Na
Rozcestí‟. Již bylo dohodnuto, že pozemek par.č. 338/51 o výměře 57 m2, který vznikl
nově oddělením z pozemku par.č. 338/19 a pozemek par. č. 484/11 o výměře 10 m 2
bude odprodám obci Vráto za 13 400,- Kč (200,- Kč za 1 m2). Dále nově vzniklý
pozemek par.č. 338/50 o výměře 34 m2, který vznikl oddělením z pozemku par.č.
338/21 a pozemek par.č. 484/10 o výměře 10 m2 bude směněn za pozemek par.č.
338/38 o výměře 34 m2 a nově vzniklý pozemek par.č. 338/52 o výměře 192 m2, který
vznikl oddělením z pozemku par.č. 338/17 bude směněn za pozemek par.č. 338/40 o
výměře 116 m2. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s koupí pozemku par.č. 338/51 o výměře 57 m2 a pozemku
par.č. 484/11 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Vráto celkem za 13 400,- Kč a
směnou pozemku par.č. 338/50 o výměře 34 m2 a pozemku par.č. 484/10 o
výměře 10 m2 za pozemek par.č. 338/38 o výměře 34 m2 vše v k.ú. Vráto a
pozemku par.č. 338/52 o výměře 192 m2 za pozemek par.č. 338/40 o
výměře 116 m2 a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Bod 16 programu
Starosta informoval přítomné ZO, že usnesením ZO Jihočeského kraje č.27/2020/ZK-3
vznikl Krajský investiční fond, jehož hlavním cílem je vyčlenění peněžních prostředků
kraje a jejich poskytování obcím a městům Jihočeského kraje pro rozvoj v oblasti
investic do veřejné služby, školství, sportu, kultury a společenského života.
ZO bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce navrhl přítomnému ZO, z důvodu poklesu příjmů obce Vráto využít § 6
odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění,
který umožňuje obci upravit obecně závaznou vyhláškou koeficient, kterým se násobí
sazba daně. Vráto má nejmenší koeficient 1, a lze ho v souladu se zákonem navýšit o
jednu kategorii, tj. na koeficient 1,4. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s navýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů na koeficient 1,4 a pověřuje starostu obce zpracování
obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 1

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno

Bod 18 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 2021. Starosta přítomnému ZO navrhl se k této akci, stejně 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 19 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost Městské charity České Budějovice o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021. Městská charita poskytuje komplexní
služby domácí péče zahrnující zdravotní, pečovatelskou a osobní asistenci v rámci

terénního programu. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit
své stanovisko.
Návrh usnesení

ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního daru Městské charitě České
Budějovice, Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno

Bod 20 programu
Starosta informoval přítomné ZO, že obdržel žádost ředitele ZŠ Rudolfov Mgr.
Mühlsteina o zmapování předpokládaného demografického vývoje počtu žáků, kteří by
v následujících letech navštěvovali tuto ZŠ. Jen pro informaci starosta uvedl, že během
následujících 6ti let se jedná o 38 dětí z obce Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 21 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO se souhlasným prohlášením mezi obcí Vráto a
společností Tamaryn s.r.o., kterým se ruší usnesení č. 32/2020 ZO obce Vráto. Před
hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení

ZO schvaluje uzavření souhlasného prohlášení se společností Tamaryn s.r.o.
k odděleným a nově označeným obecním pozemkům na základě
geometrického plánu č.792-16/2020 a pověřuje starostu podpisem
„Souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva“. Tímto usnesením
se zároveň ruší usnesení zastupitelstva Obce Vráto ze dne 1.6.2020
č. 32/2020.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno

Bod 22 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s pokračující kauzou stavby „VTL plynovod Nové
Vráto - Jivno‟. Nově Krajský úřad Jihočeského kraje vydal Veřejnou vyhláškou

rozhodnutí, kterým ruší rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice a vrací tuto
„věc‟ k novému projednání orgánu I. stupně. Starosta dodal, že tato kauza se táhne
již od roku 1989 a dodnes nebyla uzavřena. Dále Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje zaslal k seznámení podklady
pro rozhodnutí výjimky k odchytu 3 vlků obecních a 2 rysů ostrovidů, Oddělení rozpočtu
a financování zaslalo oznámení o souhrnném dotačním vztahu jako příspěvku na výkon
státní správy na rok 2021, který v případě obce Vráto činí 99 200,- Kč. Oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu zaslalo oznámení o vykonání
konečného přezkoumání hospodaření obce Vráto za rok 2020 s tím, že přezkum
z důvodu koronavirové situace v ČR proběhne dálkovou formou. Jihočeský kraj se také
připojil do akce „Suchej únor‟. Více informací občané najdou na www.suchejunor.cz.
ZO bere na vědomí

Bod 23 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s rozhodnutím Magistrátu města Českých
Budějovic, které se týká povolení uzavírky pozemní komunikace č. II/634, Rudolfovská
v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a oznámení odboru ochrany
životního prostředí ve věci stanovení záplavového území a aktivní zóny Čertík v ř.km
0.000 – 11.300.
ZO bere na vědomí

Bod 24 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Odboru
výstavby, Městského úřadu Rudolfov souhlas s užíváním stavby „Novostavba
rodinného domu na pozemku par.č. 367/89 a 367/94 v k.ú. Vráto‟, dále společné
povolení pro stavební záměr „Novostavba rodinného domu na pozemku par.č. 318/4
v k.ú. Vráto‟ a pro stavební záměr „Obecní úřad Vráto‟ a zahájení řízení o změně stavby
před dokončením „Stavební úpravy stávajícího objektu skladu kabelů v areálu Aspera
Dubičné na zkušebnu vibračních zkoušek firmy Robert Bosch České Budějovice‟.
ZO bere na vědomí

Bod 25 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o rozhodnutí, která vydal, a to souhlas
s kácením 1 kus dubu na pozemku par.č. 367/100 a 2 kusů akátu na pozemku par.č.
376/14 vše v k.ú. Vráto. Dále poskytl informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím JUDr. Lence Smolíkové, LL.M,Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových zaslal zprávu o plnění podmínek stanovených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku par.č. 375 v k.ú.
Vráto a Ing. Markovi Erhartovi zaslal vyjádření k technické infrastruktuře ve věci
přístavby garáže na pozemku par č. 331/1 v k.ú. Vráto. Starosta dále seznámil

přítomné ZO s nutností doplnění dopravních značek v místní komunikaci Za prodejnou
a Slunečná z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, jak chodců, tak i automobilů a se
stanoviskem Krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu k návrhu změny č.3 územního plánu Vráto. Krajský úřad požaduje
doopravit jeho obsah, tak aby následně mohlo být zahájeno řízení podle §§ 51 až 53
stavebního zákona, a to Veřejným projednáním. Starosta dále informoval, že dne 22.
ledna 2021 vstoupila v platnost Smlouva o zákazu jaderných zbraní, kterou přijalo 7.
července 2017 122 členských států OSN.
ZO bere na vědomí

Bod 26 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s předloženou cenovou nabídkou f. VTP Agrien,
s.r.o. na údržbu zeleně v k.ú. Vráto v roce 2021. Údržba se týká stejně jako v minulých
letech sečení, tvarování, hnojení a pletí výsadby v majetku obce Vráto. Vzhledem k
rozšíření plochy v katastru obce Vráto, které se tyto práce týkají se cenová nabídka
zvýšila oproti předešlému roku o cca 10 000,- Kč a nově činí 73 459,- Kč bez DPH. Před
hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s cenovou nabídkou f. VTP Agrien, s.r.o. na roční údržbu
zeleně v k. ú. Vráto ve výši 73 459,- Kč bez DPH.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno

Bod 27 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO, že byla dokončena inventura majetku,
pohledávek a závazků obce Vráto za rok 2020, a to v termínu do 31. 1. 2021. Přečetl
inventurní zprávu a podotkl, že nebyly nalezeny žádné nedostatky, škody a manka.
Nebyla stanovena žádná nápravná opatření.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. února 2021

Zapisovatel: ________________ dne: 1. února 2021

Ověřovatelé: ________________ dne: 1. února 2021

________________ dne: 1. února 2021

Starosta:

________________ dne: 1. února 2021

