ZÁPIS
z 1. (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 29. 10. 2014
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Jiří Škramlík, Ing. Vladimír Hatala, František Fiala,
Jana Černá, Veronika Pilařová, Dana Jůzová, Jarolím Lukáč, Ing. Libor Truhelka, Jan Štěpánek
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Dosavadní starosta F. Zvolský přivítal všechny zastupitele a občany a zahájil ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce.
V úvodu upozornil, že z průběhu zasedání je pořizován zvukový záznam, jak bylo doposud
zvyklostí.
Starosta přítomným vysvětlil, že dle ustanovení zákona o obcích tomuto zasedání předsedá
dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva obce a to do doby než je zvolen nový
starosta nebo místostarosta. Jako předsedající dále pokračoval František Zvolský.
Dále sdělil, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1
zákona o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb
nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 24. října, návrh na neplatnost voleb nebo hlasování nebyl
u příslušného soudu ve stanovené lhůtě podán. Informace o konání ustavujícího zasedání byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu v Mrači v souladu se zákonem tzn. nejméně 7 dní
před konáním tohoto zasedání. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Na zasedání přítomno 11 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1. Předsedající podal zprávu o zvolení členů zastupitelstva obce Mrač.
Ve volbách do zastupitelstev obcí konaných dne 10. a 11. října 2014 získali mandát člena
zastupitelstva obce Mrač za volební stranu Sdružení nestraníků, a to František Zvolský, Pavel
Škvor, Dana Jůzová, Jiří Škramlík, Veronika Pilařová, František Fiala, Jana Černá, Jarolím
Lukáč, Ing. Libor Truhelka, Ing. Vladimír Hatala a Jan Štěpánek.
Všem uvedeným členům bylo registračním úřadem zasláno osvědčení o zvolení.
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající přítomné seznámil, že dalším krokem je složení slibu členů zastupitelstva obce,
a upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu. Následně přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Mrač a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na listinu prokazující složení slibu. K tomuto kroku vyzval postupně jednotlivé členy
zastupitelstva.

Jelikož žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, přistoupil dále
předsedající k projednání programu zasedání a navrhl ke schválení následující program
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:
Navržený program zasedání
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2) Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
3) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4) Volba starosty
5) Volba místostarosty
6) Návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
na stavbu„Odkanalizování obce Mrač“
7) Návrh na odkoupení pozemků a staveb studny a vodojemu
8) Různé
9) Závěr
3. Předsedající se po přednesení návrhu programu 1. zasedání ZO zeptal, zda má někdo jiný
návrh, nebo zda chce program doplnit.
Dále vysvětlil, že vzhledem k tomu, že se bude schvalovat poskytnutí podpory ze SFŽP, musí
být zvlášť projednáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu „Odkanalizování obce Mrač“ a
navrhl tento bod zařadit do programu.
Předsedající se zeptal, kdo souhlasí s doplněním programu. Nikdo další nenavrhl doplnění
programu, a proto přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro

Návrh programu zasedání byl schválen

4. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Danu Jůzovou a Janu Černou a zapisovatelku Šárku
Zvolskou. Poté se zeptal, zda má někdo jiný návrh. Jelikož nikdo nevznesl jiný návrh, přečetl
starosta návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 1-1/2014 Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Danu Jůzovou a Janu
Černou a zapisovatelku zápisu Šárku Zvolskou.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen

5. Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Předsedající navrhl způsob výkonu funkce starosty pro příští volební období, jak bylo prováděno
doposud, tzn. že starosta bude pro výkon funkce uvolněný, dále bude volen jeden místostarosta,
který bude pro výkon funkce neuvolněný.
Zeptal se, zda chce někdo sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Poté přečetl
návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 2-1/2014 Zastupitelstvo obce Mrač v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen

6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající vysvětlil, že dle zákona o obcích, není třeba určovat komisi pro volbu starosty
a místostarosty. Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí zastupitelstvo schválit.
Následně se starosta zeptal, zda chce někdo sdělit své stanovisko.
Jelikož nebyl navržen způsob tajné volby, volí se veřejně hlasováním.
7. Volba starosty
Předsedající po projednání se zastupiteli navrhl, aby v následujícím volebním období pokračoval
ve funkci starosty obce František Zvolský.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomných občanům sdělit své stanovisko.
Tuto možnost nikdo nevyužil.
Předsedající přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 3-1/2014 Zastupitelstvo obce volí starostou Františka Zvolského.
10 hlasů pro, 1 se zdržel
Starostou obce byl zvolen FRANTIŠEK ZVOLSKÝ
Ve vedení schůze dále pokračoval zvolený starosta.
8. Volba místostarosty
Starosta sdělil, že po projednání navrhuje, aby funkci místostarosty vykonával Pavel Škvor.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomných občanům sdělit své stanovisko .
Tuto možnost nikdo nevyužil.
Starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 4-1/2014 Zastupitelstvo obce volí místostarostou Pavla Škvora.
10 hlasů pro, 1 se zdržel
Místostarostou obce byl zvolen PAVEL ŠKVOR
Starosta poblahopřál nově zvolenému místostarostovi a konstatoval, že další organizační
záležitosti budou projednány na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
9. Návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na stavbu „Odkanalizování
obce Mrač“
Starosta vysvětlil, že účelem uvedené smlouvy je poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu životního prostředí na stavbu odkanalizování obce. Podkladem pro její poskytnutí je
žádost příjemce podpory - obce Mrač. Finanční prostředky ve výši 2 186 754,- Kč budou
poskytnuty v rámci Státního fondu životního prostředí z rozpočtu České republiky a tvoří 5%
celkových způsobilých veřejných výdajů. Se smlouvou byli zastupitelé seznámeni.
Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz nebo zda chce někdo sdělit své stanovisko. Poté
přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 5-1/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje Smlouvu č. 131 413 81
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na stavbu „Odkanalizování obce
Mrač“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory se Státním
fondem životního prostředí.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen

10. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu „Odkanalizování obce Mrač.“
Starosta dále vysvětlil, že účelem uvedeného rozhodnutí je poskytnutí podpory v rámci
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podkladem pro její poskytnutí je žádost příjemce
podpory - obce Mrač. Finanční prostředky ve výši 37 174 816,- Kč budou poskytnuty z rozpočtu
Evropské unie a tvoří 85% celkových způsobilých veřejných výdajů na stavbu odkanalizování
obce a čistírny odpadních vod.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotaz nebo zda chce sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo. Poté přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 6-1/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci Operačního programu životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj a přijímá
podporu ve výši 37 174 816,- Kč.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen

11. Návrh na odkoupení pozemků a staveb studny a vodojemu
Starosta vysvětlil, že v 90. letech byl privatizován státní podnik Středočeské vodovody
a kanalizace, závod Benešov. V té době odsouhlasilo ministerstvo financí bezúplatný převod
pomocné studny v Černinách. Ostatní majetek měl být převeden jako historický do majetku
obce. Na sklonku loňského roku starosta zjistil, že oba pozemky v Černinách, stavba studny
s budovou a stavba vodojemu na Průhonu nejsou zapsány v majetku obce, ale v majetku
Státního statku Jeneč v likvidaci. V katastru nemovitostí zjistil, že pozemky byly odkoupeny a
stavby zapsány Československým státem - ve správě MNV Mrač až po roce 1948 a proto tento
majetek nebyl jako historický zapsán do vlastnictví obce. Začátkem letošního roku starosta
oslovil likvidátora Státního statku Jeneč ohledně odkoupení uvedeného majetku. Převod byl
přislíben, ale z administrativních důvodů se vše protáhlo až do dnešních dnů. V měsíci srpnu
byla zahájena další jednání. V měsíci říjnu byl vypracován znalecký posudek, který byl předán
zastupitelům k seznámení. Za pořízení pozemků a stavby studny a budovy v Černinách a stavby
vodojemu na Průhonu (zde je pozemek historicky v majetku obce) byla stanovena výsledná
cena ve výši 38. 820 Kč. Za vypracování znaleckého posudku byla stanovena částka 4.000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomných občanům sdělit své stanovisko.
Nikdo této možnosti nevyužil. Starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 7-1/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí znalecký posudek č. 708-127-2014
vypracovaný Janem Zvettlerem, Družstevní 395, Včelná a souhlasí s odkoupením pozemků
parc. č. 310/3 a parc. č. st. 515 včetně oplocení, stavby studny a budovy studny a stavby budovy
vodojemu na pozemku parc. č. st. 266 vše v k. ú. Mrač ve vlastnictví Státního statku Jeneč
v likvidaci, v celkové výši 38. 820,-Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vypracování a podpisu smlouvy o převodu
nemovitostí do majetku obce.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen

12. Různé
1. Starosta oznámil, že stavba odkanalizování obce bude zahájena v pondělí 3. listopadu. Na
úterý je svolán kontrolní den, kde budou podány bližší informace o stavbě. Zatím bylo sděleno,
že s výstavbou hlavního řadu v krajské komunikaci, která prochází obcí, bude započato až po
zimním období v březnu 2015. O průběhu stavby budeme dále informovat. Proběhla krátká
rozprava.
2. Stavba nového přivaděče z Javorníku do Benešova by měla být na území Mrače zahájena
zhruba do čtrnácti dnů. Prioritou je vybudování nového vodojemu o objemu 5.000m3. Propojení

s čerpací stanicí bude vedeno v silnici na Soběhrdy, která bude z tohoto důvodu uzavřena.
Termín uzavírky není zatím znám. O průběhu stavby budeme dále informovat.
13. Závěr
Na závěr starosta poděkoval za důvěru všem voličům a zastupitelům, kterým zároveň popřál
hodně úspěchů do nového volebního období s přáním dobré spolupráce a ukončil ustavující
zasedání Zastupitelstva obce Mrač.

František Zvolský
starosta obce

.

