ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto, konaného 12. dubna 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. Straka, p. Koller

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. Krajský úřad Jihočeského kraje, přezkum hospodaření za rok 2020 – informace
3. Sčítání lidu, domů a bytů – informace
4. Směna / prodej pozemků, chodník od ZTV Na Pěšině – informace
5. Směna / koupě pozemků, rozšíření parku Vráto – informace / usnesení
6. Pozemek par.č. 367/66 v k.ú. Vráto, změna zařazení – usnesení
7. Knihobudka – informace
8. Prodej pozemků v k.ú. Vráto společnosti EG.D, a.s. – usnesení
9. Prodej 1 525 m2 pozemku 322/1 a 1 844 pozemku 323/1 v k.ú. Vráto – usnesení
10. ROBSTAV STAVBY k.s., reklamace asfaltových povrchů – informace
11. ČEVAK a.s., vyúčtování za provoz vodovodu a kanalizace za rok 2020 – informace
12. Eko-Kom, a.s., dotazník za rok 2020 – informace
13. STARNET, s.r.o., Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
usnesení
14. EG.D, a.s., Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – usnesení
15. Policie ČR, výkon státní správy v oblasti bezpečnosti silničního provozu – informace
16. Změna č.3 ÚP Vráto – informace
17. Dopravní podnik města Č.B., a.s., přehled dopravních výkonů za rok 2020 –
informace
18. Linka bezpečí, z.s., žádost o podporu – usnesení
19. Český statistický úřad, roční výkaz – informace
20. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, rozbor pitné vody – informace
21. TREVILE s.r.o., svoz bioodpadu za rok 2020 – informace
22. Krajský úřad Jihočeského kraje – informace
23. Magistrát města České Budějovice – informace

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Městský úřad Rudolfov – informace
Obecní úřad Vráto – informace
Vítání občánků – informace
Dočasný zábor části místní komunikace Větrná – informace
Spalovna komunálního odpadu ZEVO Vráto České Budějovice – informace
Obnovení provozu spojů MHD, veřejné linkové a železniční dopravy – informace
Kontrola projektu IROP MAS chodník Vráto – informace
Ukliďme obec – ukliďme svět – informace
Finanční úřad pro Jihočeský kraj – informace
Dětský den – 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 dubnového zasedání Zastupitelstva obce
Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno

Bod 2 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o průběhu konečného přezkumu hospodaření
za rok 2020, které proběhlo ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkumu hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkum provedla pracovnice
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Ing. Eva Pártlová. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
zákona č.420/2004 Sb. Pro informaci starosta uvedl poměrové ukazatele zjištěné při
přezkumu hospodaření. Podíl pohledávek na rozpočet územního celku je ve výši
2,09%, podíl závazků na rozpočet územního celku je ve výši 8,62% a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku je 0,02%. Dluh územního celku
nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 roky. Starosta poděkoval účetní
obce p. Ivetě Stefanové za vedení účetnictví v minulém roce a za vzornou přípravu

materiálů k přezkumu hospodaření Obce Vráto za rok 2020 jí navrhl udělení finanční
odměny ve výši 10 000,- Kč.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že stále probíhá podle zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů na celém území České republiky sčítání
lidu, domů a bytů. Sčítání ze zákona podléhá a má povinnost se sečíst každá fyzická
osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, každý dům a každý byt. Více na webu: www.scitani.cz
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že již došlo k podpisu 2 ze 3 smluv pozemků,
o které obec Vráto projevila zájem z důvodu vybudování nového chodníku od ZTV
Na Pěšině k zastávce MHD Na Rozcestí. Poslední smlouva bude připravena k podpisu
až po dědickém řízení, poněvadž současná majitelka zemřela.
ZO bere na vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o jednání, které vedl a vede s majitelem
pozemku par.č. 374/2 o výměře 1 445 m2, o který projevila obec Vráto zájem z důvodu
rozšíření Parku Vráto. Došlo k předběžné dohodě s tím, že současný majitel p. Vojtěch
Ladman požaduje za pozemek 332 350,- Kč s DPH, avšak za podmínky, že současně
s tímto pozemkem budou v jednom „balíčku‟ prodány i pozemky sousední, o celkové
výměře 4 938 m2, které jsou rovněž v majetku dotyčného. Za tyto pozemky požaduje
710 000,- Kč, což je mimo současné finanční možnosti obce. Starosta konstatoval, že
z tohoto důvodu oslovil několik fyzických i právnických osob, z kterých nakonec vzešel
zájemce o tyto pozemky. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům
sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s koupí pozemku par.č. 374/2 o výměře 1 445 m2 za
332 350,- Kč s DPH (230,- Kč za 1 m2) a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno

Bod 6 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o možnosti bezúplatně získat do majetku obce
Vráto pozemek par.č. 367/66 o výměře 3 243 m2, který je v současné době v majetku
státu s právem hospodařit s ním, má Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov. Bezúplatný převod zemědělských pozemků je možný podle
§ 7 odst.1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a o změně
některých související zákonů, ve znění pozdějších předpisů s tím, že tento pozemek
musí sloužit jako veřejná zeleň zařazená do plochy veřejného prostranství. Před
hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s bezúplatným převodem pozemku par. č. 367/66 v k.ú.
Vráto do vlastnictví obce Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno

Bod 7 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s návrhem na lepší využití staré telefonní budky,
kterou obec Vráto před časem získala od společnosti O2 Czech Republic. Namísto
využití budky jako místa pro sběr zářivek a žárovek by byla provedena její rekonstrukce
na knihobudku a následně by byla umístěna ve Vráteckém Parku vedle „malé pergoly‟.
Dotyčný prostor by se tak nově kulturně oživil.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 8 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona ČNR
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel byl zveřejněn záměr obce Vráto
na prodej 88 m2 pozemku par č. 342/14 a 20 m2 pozemku par.č. 40/15 v k.ú. Vrátě.
O tyto pozemky projevila zájem společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole,
602 00 Brno. Důvodem je výstavba nových kioskových trafostanic. Před hlasováním
bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s prodejem pozemku par.č. 342/14 o výměře 88 m2 za
80 000,- Kč s DPH (909,- Kč za 1 m2) a 20 m2 pozemku par.č. 40/15 za
40 000,- Kč s DPH (2 000,- Kč za 1 m2) vše v k.ú. Vráto společnosti EG.D,
a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem
těchto smluv.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno

Bod 9 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona ČNR
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel byl zveřejněn záměr obce Vráto
na prodej 1 525 m2 pozemku par č. 322/1 a 1 844 m2 pozemku par.č. 323/1 v k.ú.
Vrátě. O tyto pozemky projevili zájem pan Roman Baloun a pan Vasyl Furt. V tomto
případě byla zvolena „obálková‟ metoda vyšší nabídky. Vyšší nabídku, a to 110,- Kč za
1 m2 podal p. Vasyl Furt, Vráto 102, 370 01 Vráto. Před hlasováním bylo umožněno
přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s prodejem pozemku par.č. 322/1 o výměře 1 525 m2 za
a 1 844 m2 pozemku par.č. 323/1 za 370 590,- Kč s DPH (110,- Kč za 1 m2)
vše v k.ú. Vráto panu Vasylu Furtovi, Vráto 102, 370 01 Vráto a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 2

Proti: 4

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 19/2021 nebylo schváleno

Bod 10 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO, že na základě Smlouvy o dílo a zápisy o předání
a převzetí dokončené stavby – Opravy místní komunikace v obci Vráto uplatnil nárok
na reklamaci díla – finálního povrchu vozovky komunikace 4c u zhotovitele společnosti
ROBSTAV stavby k.s.. Po osobním jednání se zástupcem dotčené společnosti
p. Kozákem ml. byla dojednána oprava tohoto povrchu během jara letošního roku.
ZO bere na vědomí

Bod 11 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s vyúčtováním nájemného za rok 2020, které
zaslal ČEVAK a.s.. Finanční vypořádání za rok 2020 celkem činí 46 966,- Kč. Tyto
finanční prostředky budou zaslány na účet Obce Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 12 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že společnost EKO-KOM, a.s. zaslala potvrzení
o přijetí výkazu pro fakturaci za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Odměna,
kterou obec Vráto za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za toto období
obdrží činní 9 450,50,- Kč bez DPH. Dále starosta informoval, že odeslal společnosti
EKO-KOM vyplněný dotazník za rok 2020 o nakládání s komunálním odpadem v obci,
se zaměřením na tříděný sběr, což je povinnost vyplývající se smlouvy s touto
společností.
ZO bere na vědomí

Bod 13 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost společnosti STARNET, s.r.o. se sídlem
Žižkova tř.226/3, 370 01 České Budějovice, o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, týkající se akce „ZTV Vráto –
Na Pěšině“. Zahrnuje pozemky, které jsou v majetku Obce Vráto, a to 484/19, 484/8,
484/20 a 102/1 v k.ú. Vráto. Jedná se o uložení zemní liniové stavby – chráničky HDPE
40 mm s optickým kabelem. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům
sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě „ZTV Vráto – Na Pěšině“ a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno

Bod 14 programu
Starosta obce přednesl přítomnému ZO žádost EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36,
Černé Pole, 602 00 Brno o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, týkající se akce „Vráto , K/34/2 – smyčka NN“. Zahrnuje pozemek, který je

v majetku Obce Vráto, a to 35/1 v k.ú. Vráto. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 1 000,- Kč. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, týkající se akce „Vráto , K/34/2 – smyčka NN“ a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno

Starosta obce dále přednesl přítomnému ZO žádost EG.D, a.s. se sídlem Lidická
1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, týkající se akce „ČB, Vráto – připojení VN“. Zahrnuje pozemky, které
jsou v majetku Obce Vráto, a to 265/1, 266/1, 268/23, 268/24, 272/1 a 484/16 v k.ú.
Vráto. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 20 000,Kč. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, týkající se akce „ČB, Vráto – připojení VN“ a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno

Bod 15 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela výzvu z Odboru dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města Č. Budějovic ke sjednání nápravy výjezdů
z místních komunikací na silnici II/634, kde nejsou řešeny stavební úpravy hmatových
prvků pro osoby s omezenou schopností orientace. Starosta konstatoval, že na
chodníky okolo komunikace II/634, které zahrnují i tyto výjezdy z MK bylo vydáno
Odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Č. Budějovic řádné
stavební povolení, které nabylo právní moci dne 21.8.2010. Následně pod spis. značkou
ODaSH/12/14396/Tal-KR byl vydán kolaudační souhlas, kde dotyčný odbor neshledal

důvody, které by bránily vydání povolení k užívání této stavby – chodníků okolo
komunikace II/634.
ZO bere na vědomí

Bod 16 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o stavu změny č.3 Územního plánu obce Vráto.
Obci byl předložen návrh textové i grafické části před Veřejným projednáním. Po
kontrole byla dokumentace zaslána k dopracování s tím, že následně bude na Úřední
desce obce Vráto zveřejněn termín Veřejného projednání.
ZO bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o závěrečném vyúčtování kompenzace za rok
2020 podle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, které zaslal Dopravní
podnik města České Budějovice, a.s.. Celková výše kompenzace činí 17 461,- Kč ve
prospěch obce Vráto. Částka bude zaslána na účet obce Vráto. Dále byl předložen
přehled realizovaných a nerealizovaných dopravních výkonů za rok 2020 a nové úplné
znění „Smluvních přepravních podmínek městské hromadné dopravy‟.
ZO bere na vědomí

Bod 18 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: 6

Proti: 0

Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Bod 19 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že podle zákona č.89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů byl Českému statistickému úřadu zaslán
roční výkaz vybraných vládních institucí.
ZO bere na vědomí

Bod 20 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s informačním letákem Zdravotního ústavu se
sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem, který nabízí
pro občany využívající individuální zdroje vody rozbor pitné vody, v ceně 774,- Kč
s DPH.
ZO bere na vědomí

Bod 21 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 01/20
až 12/20. V tomto období vyprodukovali občané (nejen) naší obce 30 tun (v roce 2020
to bylo 19 tun) bio odpadu.
ZO bere na vědomí

Bod 22 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO o žádosti, kterou zaslal Odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyjádření se k záměru prodeje
pozemku par.č. 484/2 v k.ú. Vráto. Dále odbor sociálních věcí žádal o informaci
v souvislosti s agendou veřejného opatrovnictví za rok 2020.
ZO bere na vědomí

Bod 23 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s Opatřením obecné povahy města Českých
Budějovic, který zaslal Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního
prostředí, který se týká „Záplavového území Čertík, ř.km 0,000 – 11,030‟ a rozhodnutí
– souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu týkající se pozemku
par.č. 318/4, 376/24 a 376/28 v k.ú. Vráto. Dále odbor dopravy a silničního
hospodářství zaslal stavební povolení na stavbu „Chodník Dubičné - Rudolfov‟. Správní
odbor zaslal vyúčtování vyřízených věcí v přestupkovém řízení za II. pololetí roku 2020
ve výši 3 000,- Kč a odbor územního plánování vydal Veřejnou vyhláškou oznámení o
zahájení řízení o vydání změny územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě 3.8.1.
U Hada I.

ZO bere na vědomí

Bod 24 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Odboru
výstavby, Městského úřadu Rudolfov kolaudační rozhodnutí s povolením užívání stavby
na pozemku par.č. 97/3 a 97/4 v k.ú. Vráto, společný souhlas se změnou stavby před
jejím dokončením, týkající se přístavby k RD Vráto č.p. 13, oznámení o zahájení
společného územního a stavebního řízení RD na pozemku par.č. 367/100 v k.ú. Vráto,
rozhodnutí o povolení výjimky „montovaného plechového domku‟ na pozemku par.č.
292/104 a 292/239 v k.ú. Vráto, společný souhlas s provedením změny stavby před
dokončením RD na pozemku par.č. 292/65 v k.ú. Vráto, rozhodnutí o umístění stavby
„Vráto, parcela K/376/10 – kabel NN‟ , souhlas s dělením pozemku par.č. 99 v k.ú.
Vráto, usnesení o přerušení řízení odstranění stavby oplocení z drátěného pletiva na
pozemcích par.č. 331/1, 331/2, 331/3, 331/5 a 331/6 vše v k.ú. Vráto a ověření
zjednodušené dokumentace „skladu zahradní techniky‟ na pozemcích par.č. 55/2 a
52/1 vše v k.ú. Vráto.
ZO bere na vědomí

Bod 25 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o rozhodnutí, které vydal, týkající se povolení
kácení dřevin na pozemcích par.č. 484/1, 314/1 a 63 vše v k.ú. Vráto. Dále vydal
doklad o přidělení nového čísla popisného RD 202, vydal potvrzení o trvalém pobytu
osob hlášených v k.ú. Vráto, poskytl žádost o informaci k vedení inženýrských sítí
k akci „odstranění RD č.p 51 v k.ú. Vráto‟, k akci „ZTV Vráto – Na Pěšině‟, „ČB, Vráto
– připojení VN‟ , „Vráto, K/34/2 – smyčka NN‟ a „Vráto K 379.5 – kabel NN,
1030058982‟. Starosta dále konstatoval, že stejně jako v minulých letech, musel
rozeslat upomínky občanům, kteří v zákonné lhůtě nezaplatili poplatky za popelnice a
za psy.
ZO bere na vědomí

Bod 26 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že se vítání nových občánků uskuteční na
přelomu jaro - léto 2021 s tím, že termín bude ještě upřesněn podle aktuální
epidemiologické situace. Rodičům dětí, kterých se vítání týká, bude včas zaslána
pozvánka. Letos stejně jako při minulých vítání bude občánkům naší obce předán
finanční a materiálový dar.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 27 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obdržel žádost o dočasný zábor veřejného
prostranství části MK na pozemku par.č. 292/103 před vstupem a vjezdem na pozemek
par.č. 292/104 o max. rozměrech 5 x 9 metrů za účelem dočasného uložení materiálu
a umístění techniky potřebné ke stavbě montovaného domku na pozemku par.č.
292/104 vše v k.ú. Vráto.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 28 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že z Odboru výkonu statní správy II,
Ministerstva životního prostředí obdržel žádost o vyjádření ke stavbě „ZEVO Vráto
České Budějovice‟, které se týká posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů. ZO Vráto následně uložilo starostovi obce zpracovat vyjádření, které bude
odesláno na Ministerstvo životního prostředí s tím, že obec Vráto nesouhlasí se
současnou „podobou‟ oznámení k EIA záměru stavby spalovny ZEVO Vráto.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 29 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že z důvodu ukončení nouzového stavu v ČR
dochází od pondělí 12. dubna 2021 k obnovení běžného režimu linek MHD i spojů
veřejné linkové a železniční dopravy.
ZO bere na vědomí

Bod 30 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že byla provedena kontrola projektu
„Vybudování chodníku Vráto (úsek od ulice Za Prodejnou k ulici Slunečná)‟ se
zaměřením na monitoring a udržitelnost projektu. Následně byl zpracován, podepsán
a předán protokol prostřednictvím programu ISKP 14+ do monitorovacího systému
strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj.
ZO bere na vědomí

Bod 31 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že v termínu od 23. dubna do 25. dubna 2021
proběhne v katastru naší obce dobrovolná akce zaměřená na úklid obce. Pro každého
kdo se chce zapojit, jsou připravené pytle v pytlomatu, který bude umístěn vedle
kontejneru na bio odpad. Naplněné pytle se následně odloží u kontejnerů na tříděný
odpad. Všem občanům naší obce, kteří se do úklidu zapojí, předem děkujeme!

ZO bere na vědomí

Bod 32 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 2021. 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 33 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že Dětský den by se v letošním roce uskutečnil
pouze za předpokladu, že to epidemiologická situace umožní. Termín byl předběžně
stanoven na 12. června s tím, že bude upřesněn plakáty a sms zprávou.
ZO souhlasí a bere na vědomí

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

Zapisovatel: ________________ dne: 19. dubna 2021

Ověřovatelé: ________________ dne: 19. dubna 2021

________________ dne: 19. dubna 2021

Starosta:

________________ dne: 19. dubna 2021

