ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto, konaného 7. června 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
7 členů zastupitelstva
0
p. Muchka
Ing. Beneš, 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. Změna č. 3 ÚP Vráto – informace
3. Jihočeský vodárenský svaz – informace
4. Dopravní podnik města České Budějovice – informace
5. ČEVAK a.s., informační povinnost – informace
6. ČEVAK a.s., plán investic pro rok 2021 – informace / usnesení
7. Ministerstvo životního prostředí – informace
8. Městská charita České Budějovice – informace
9. Ministerstvo obrany – informace
10. Dotace na workoutové sportoviště – informace
11. Dětský den – informace
12. Vítání občánků – informace
13. Závěrečný účet za rok 2020 Obce Vráto – informace/usnesení
14. Účetní uzávěrka 2020 – informace/usnesení
15. Závěrečný účet za rok 2020 svazku obcí Budějovicko-Sever – informace/usnesení
16. Kontrola dotace z roku 2016 – informace
17. Svazek pro stavbu dálnice D3 – informace
18. Výzva Jihočechů 2021 – informace
19. Převod pozemků – informace
20. Rozšíření Parku Vráto, směna pozemků – informace / usnesení
21. Krajský úřad Jihočeského kraje – informace
22. Magistrát města České Budějovice – informace
23. Městský úřad Rudolfov – informace
24. 1. středisko Zálesák Č.B., p.s., žádost o sponzorský dar – usnesení
25. Obecní úřad Vráto – informace
26. Převod hospodářského výsledku rok 2020 – usnesení

27. 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 červnového zasedání Zastupitelstva obce
Vráto.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno

Bod 2 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO o stavu změny č. 3 ÚP Vráto. Veřejné projednání
proběhlo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu dne 2. června 2021. Všechny uplatněné připomínky budou zapracovány do finální
podoby chystané změny, která musí být v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Schválení výše uvedené změny bude
následně projednáno na mimořádném zasedání ZO (po uplynutí zákonných lhůt).
ZO bere na vědomí

Bod 3 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že jednání valné hromady JVS původně
plánované v termínu 25. května 2021 se přesouvá vzhledem k epidemiologické situaci
na termín 12. října 2021.
ZO bere na vědomí

Bod 4 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že v souladu s Čl. XII. odst. 2. Smlouvy o
závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021 byla oznámena změna
Tarifu jízdného. Důvodem změny je ukončení bezplatné přepravy cestujících na lince
číslo 23.
ZO bere na vědomí

Bod 5 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že společnost ČEVAK, a.s. v souladu se zněním
§ 36 odst. 5 a 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu v platném znění splnila předepsanou informační povinnost ve vztahu
k ministerstvu zemědělství ČR a požadované informace o kalkulaci cen vodného a
stočného pro obec Vráto za kalendářní rok 2020 odeslala.
ZO bere na vědomí

Bod 6 programu
Starosta obce představil přítomnému ZO Plán investic zpracovaný společností ČEVAK
a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, na základě smlouvy o provozování vodovodu
a kanalizace v obci Vráto dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a
kanalizacích v platném znění. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům
sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s předloženým Plánem investic – aktualizace pro rok
2022, kterou vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10
České Budějovice.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno

Bod 7 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí,
odboru výkonu státní správy, o povolení výjimky držet a dopravovat uhynulé jedince
rysa ostrovida podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a písm. d) zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
ZO bere na vědomí

Bod 8 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že v Městské charitě České Budějovice došlo
ke změně statutárního zástupce. Funkci zastával pan Vít Fialka, nyní je jmenován pan
Jiří Kohout.
ZO bere na vědomí

Bod 9 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO, že Ministerstvo obrany, jako speciální stavební
úřad, aktualizovalo a vydalo veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se
zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice
– k.ú. Třebotovice
ZO bere na vědomí

Bod 10 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2021 na výstavbu
Workoutového sportoviště v obci Vráto byla zamítnuta. Z tohoto důvodu nebude tato
akce v letošním roce realizována. ZO proto navrhlo pořídit 2 fotbalové branky a koš na
basketbal. Tyto „herní prvky‟ budou umístěny a volně přístupné v prostoru Vráteckého
parku.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 11 programu
Starosta obce informoval a seznámil přítomné ZO, že z důvodu uvolnění
epidemiologických opatření se v našem Vráteckém parku uskuteční Dětský den, a to
v sobotu 12. června 2021 od 14,00 hodin. Opět se nejen naše děti mohou těšit na
soutěže, atrakce a sladkosti. Celý program vyvrcholí ve večerních hodinách filmem
Špunti na vodě, které uvede Putovní kino. Promítání proběhne venku, rovněž v našem
Vráteckém parku. Občerstvení zajistí zaměstnanci Bufetu u Martina.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 12 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že opět z důvodu uvolnění epidemiologických
opatření proběhne 19. června od 10,00 hodin „Vítání občánků‟. K vítání budou přizváni
rodiče a naši nejmladší občánci, kteří se narodili v roce 2020 a 2021.
ZO bere na vědomí

Bod 13 programu
Zastupitelstvo obce projednalo předložený závěrečný účet obce Vráto za rok 2020.
Příjmy za rok 2020 ve výši 10.821.788,88 Kč a výdaje ve výši 9.881.149,83 Kč,
přebytek hospodaření ve výši 940.639,05 Kč. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vráto za rok 2020. Popsané chyby a
nedostatky budou odstraněny do 30. 9. 2021. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn
na úřední desce OÚ a zároveň v elektronické podobě na webových stránkách obce od

14. dubna 2021 do 7. června 2021. Před hlasováním bylo umožněno přítomným
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se závěrečným účtem Obce Vráto a s celoročním
hospodařením Obce Vráto za rok 2020, a to bez výhrad.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno

Bod 14 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s účetní závěrkou obce Vráto za rok 2020 včetně
jejích příloh. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s účetní uzávěrkou Obce Vráto za rok 2020.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 27/2021 bylo schváleno

Bod 15 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, o sdělení na úřední desce obce Vráto, kde je
od 1. června 2021 do 22. června 2021 uveřejněn závěrečný účet Svazku obcí
Budějovicko - Sever za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2020.
ZO bere na vědomí

Bod 16 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, o průběhu kontroly plnění podmínek
udržitelnosti dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Kontrola se týkala akce
ev.č. 117D815005005 – Oprava místní komunikace v obci Vráto. Bylo konstatováno,
že Obec Vráto splnila všechny podmínky, které jí byly uloženy a závěrečné vyhodnocení
celé akce mohlo být vloženo do systému EDS/DIS.
ZO bere na vědomí

Bod 17 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o dopise, který zaslal primátor Statutárního
města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda, který se týká Svazku pro stavbu dálnice D3
v úsecích 0310/I, 0310/II a 0309/III. Pan primátor navrhuje svolat shromáždění
Svazku, na kterém by bylo mimo jiné rozhodnuto o zrušení tohoto Svazku podle článku
VI. stanov a následně jeho vymazání ze spolkového rejstříku. Důvod je ten, že Svazek
splnil svoje předsevzaté úlohy v procesu výstavby D3. Starosta však navrhne svolat
pracovní schůzku Svazku, z důvodu probíhající výstavby úseku dálnice D3 přes katastr
obce Vráto a navazujících úseků. Nesouhlasí s jeho zrušením v současné době, ale až
po kolaudaci dotčených úseků dálnice D3.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 18 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO o „Výzvě Jihočechů 2021‟, která požaduje od
orgánů samosprávy Jihočeského kraje, aby v rámci své působnosti a kompetencích
stanovily pravidla rozvoje a využívání průmyslových zón v našem kraji. Více informací
je možno získat na webové stránce: http://vyzvajihocechu2021.cz.
ZO bere na vědomí

Bod 19 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že se zatím podařilo dokončit 1/3 převodu všech
pozemků pod budoucím chodníkem od ZTV Na Pěšině k zastávce MHD Na Rozcestí.
Další 1/3 je již podepsaná, a čekáme již na vklad do Katastru nemovitostí. Poslední 1/3
se může uskutečnit až po dokončení dědického řízení z důvodu úmrtí současné
majitelky.
ZO bere na vědomí

Bod 20 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO se stavem převodů pozemků z důvodu rozšíření
Parku Vráto do lokality U Dubu. Byla sepsána kupní smlouva s majitelem pozemku
par.č. 374/2 v k.ú. Vráto. V současné době chybí pouze podpis a následné vložení do
Katastru nemovitostí. Dále se vstoupilo do jednání s dalším majitelem pozemku v této
lokalitě a to par.č. 373/3 o výměře 382 m2 v k.ú. Vráto, který navrhl jeho směnu za
obecní pozemek par.č. 376/13 o výměře 130 m2 v k.ú. Vráto. Obec Vráto by tak získala
252 m2 a Park Vráto by se rozrostl o dalších 382 m2. Před hlasováním bylo umožněno
přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí se směnou pozemku par.č. 373/3 o výměře 382 m2 za
pozemek par.č. 376/13 o výměře 130 m2 vše v k.ú. Vráto a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno

Bod 21 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO informací o poskytnutí příspěvku ze státního
rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, do
rozpočtů obcí které zaslal Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tento
příspěvek činní pro obec Vráto „krásných‟ 14 003,60 Kč. Dále Odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řadu Krajského úřadu zaslal informace
k veřejnému projednání Územní studie krajiny Jihočeského kraje.
ZO bere na vědomí

Bod 22 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s Nařízením č.2/2021 o vyhlášení záměru zadat
zpracování lesních hospodářských osnov, které vydalo Statutární město České
Budějovice. Dále Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České
Budějovice vydal rozhodnutí – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu, týkající se pozemku par.č. 376/21 a 367/15 vše v k.ú. Vráto. Dále
Stavební úřad vydal usnesení – přerušení řízení nekonečné kauzy VTL plynovod Nové
Vráto – Jivno. Odbor územního plánování oznamuje Veřejnou vyhláškou zahájení řízení
o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitách U požární zbrojnice a Za
poliklinikou.
ZO bere na vědomí

Bod 23 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že obec Vráto obdržela z Odboru
výstavby, Městského úřadu Rudolfov společný souhlas se stavebním záměrem RD na
pozemku par.č. 376/24 v k.ú.Vráto, územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
v souvislosti s výstavbou ZTV Na Pěšině, souhlas s odstranění stavby RD č.p. 51,
kolaudační souhlas na akci „Vráto K/379/5 – kabel NN‟, územní souhlas se stavbou
montovaného plechového domku na pozemku par.č. 292/239 a 292/104 v k.ú. Vráto,
územní souhlas na akci „Vráto K 34/2 – smyčka NN‟, oznámení o zahájení územního
řízení – Rozšíření distribuční soustavy vedení VN a NN a stavba trafostanice v k.ú. Hůry.
ZO bere na vědomí

Bod 24 programu
Starosta obce seznámil přítomné ZO s žádostí Zdeňka Vítka o příspěvek na činnost
1. střediska Zálesák České Budějovice p.s., které se celoročně věnuje práci s dětmi a
mimo jiné pořádá letní dětské tábory v Nesměni. V letošním roce na téma –
POKÉMONI. Starosta dodal, že v minulých letech tento dětský letní tábor využily i děti
z obce Vráto a navrhl dar ve výši 5 000,- Kč. Před hlasováním bylo umožněno
přítomným zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:

ZO Vráto souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč
1. středisku Zálesák České Budějovice p.s., Kanovnická 11, 370 01 České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem „Smlouvy o poskytnutí finančního
daru a jeho čerpání “.
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

Usnesení č. 29/2021 bylo schváleno

Bod 25 programu
Starosta obce informoval přítomné ZO, že společně s místostarosty splnil zákonnou
povinnost oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů. Dále vydal doklad o
přidělení nového čísla popisného RD – Větrná 122, vydal potvrzení o trvalém pobytu
osob hlášených v k.ú. Vráto, vyjádřil se k žádosti o schválení stavby el. zařízení akce
„Staré Vráto TS u potoka‟, „Vráto ZTV rozcestí – VN, TS a NN‟, k žádosti o souhlas
s oplocením RD č.p. 182 v k.ú. Vráto a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových odpověděl na žádost k zatížení pozemků par.č. 325/1, 325/4 a 325/5
v k.ú. Vráto. Dále starosta informoval přítomné ZO, že z důvodu běžných oprav
místních komunikací oslovil několik společností s tím, že nejvýhodnější nabídka došla
od společnosti Opravex s.r.o., která by technologií Turbo 5000 opravila cca 200 m 2,
výtluků, spár a prasklin v MK za celkovou cenu 65 000,- Kč s DPH. Starosta také uvedl,
že odpověděl na žádost o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Ing. Libuši Evě Hulcové.
Závěrem starosta informoval přítomné ZO, že se rozhodl ze svých finančních
prostředků pořídit sousoší, které bude umístěno v Parku Vráto a oživí, tak celkový
vzhled této lokality naší obce.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Bod 26 programu
Starosta obce navrhl přítomnému ZO převod hospodářského výsledku ve výši
888 961,18 Kč 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 2020 z účtu
431 na účet 432 ve výši 888 961,18 Kč
Starosta dal hlasovat:
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno

Jednání bylo ukončeno v 20,00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. června 2021

Zapisovatel: ________________ dne: 7. června 2021

Ověřovatelé: ________________ dne: 7. června 2021

________________ dne: 7. června 2021

Starosta:

________________ dne: 7. června 2021

Nehlasoval: 0

