ZÁPIS
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 19. 10. 2016
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, František Fiala, Ing. Vladimír Hatala, Jiří Škramlík,
Dana Jůzová, Veronika Pilařová, Ing. Libor Truhelka, Jan Štěpánek
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva obce
1. Plnění usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Provedení výměny svršku komunikace na pozemcích parc. č. 2535/1 a 2535/3 v k. ú. Mrač
4. Návrh na zpracování projektu opravy komunikace na pozemku parc. č. 2517/4 v k. ú. Mrač
5. Návrh na rekonstrukci chodníku na části pozemku parc. č. 2612 v k.ú. Mrač
6. Návrh na zahájení změny č. 3 územního plánu obce
7. Návrh na odkoupení části pozemku pod opěrnou zdí, parc. č.122 v k.ú. Mrač
8. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 13. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo
zda chce program doplnit. Starosta přednesl návrh na doplnění programu:
1.Příkazní smlouva na právní zastupování obce
9 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a zařazen jako osmý bod
programu. Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
9 hlasů pro

Návrh byl přijat. Program 13. zasedání ZO byl schválen.

3. Plnění usnesení
Starosta sdělil, že schválená usnesení jsou průběžně plněna.
Na předchozím zasedání byl schválen nákup požárního automobilu, obec předložila cenovou
nabídku ve výši 100 tis. Následně byla obec prodávajícím oslovena k účasti do 2. kola, kde byla
stanovena minimální cena 152 tis. Kč. S ohledem na stáří, technický stav a cenu vozidla se obec
2. kola nezúčastnila a tento automobil nebude pořizovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
4. Úprava rozpočtu
Starosta vysvětlil, že úprava rozpočtu se týká navýšení finančních prostředků v kapitole územní
plán, navýšení za právní služby a opravy v kapitole veřejná zeleň. Účetní Ing. Průcha vysvětlil
jednotlivé úpravy i v příjmové části a sdělil, že rozpočet zůstane vyrovnaný.
Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování.

Usnesení č. 1-13/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2 ve výdajové
části, jak bylo navrženo a souhlasí i s úpravou příjmů.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

5. Provedení výměny svršku komunikace na pozemcích parc. č. 2535/1 a 2535/3 v k. ú. Mrač
Starosta sdělil, že dle nabídky společnosti Grovestav s r.o. budou provedeny udržovací práce na
místní komunikaci od domu č. p. 17 k domu č. p. 53. Při opravě bude stávající svrchní vrstva
komunikace sejmuta a nahrazena novým asfaltovým povrchem. Výsledná cena pro obec činí 310
tisíc Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé
diskuzi přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 2-13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy místní komunikace
na pozemcích parc. č.2535/1 a 2535/3 v rozsahu a ceně dle nabídky společnosti Grovestav s.r.o.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

6. Návrh na zpracování projektu opravy komunikace na části pozemku parc. č. 2517/4
v k. ú. Mrač
Starosta vysvětlil, že zpracování projektu, který je nutný k podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy
a rozvoje venkova, se týká výměny povrchu části komunikace od domu č.p. 63
směrem k lokalitě Na Stráni.
Navrženo je, aby projekt zpracoval Ing. T. Kaplan. Podání žádosti a administraci dotace vypracuje
dotační kancelář Ing. T. Ruprich.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po té přečetl
návrh usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 3-13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování administrace dotace Podpora
obnovy místních komunikací a projektové dokumentace na výměnu svršku části komunikace parc.
č. 2517/4 v k. ú. Mrač dle nabídky Ing.T. Kaplana
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

7. Návrh na rekonstrukci chodníku na části pozemku parc. č. 2612 v k. ú. Mrač
Starosta sdělil, že se jedná o chodník před domem č.p. 132, který je ve špatném stavu. Je třeba
vyměnit obrubník a položit zámkovou dlažbu. Cenu za provedení prací a nákup materiálu je
odhadována ve výši zhruba 80 tis. Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké
rozpravě přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 4-13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu chodníku na komunikaci parc.č.
2612 v k. ú. Mrač v ceně 80 tis. Kč.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

8. Návrh na zahájení změny č. 3 územního plánu obce
Starosta vysvětlil, že územně plánovací dokumentace především určuje využití území a jeho
závazné regulativy. Z tohoto důvodu navrhl, aby bylo zahájeno pořízení změny č.3 územního
plánu obce, která by se týkala zejména vymezení regulativ v zastavitelném území obce. Dále by
byly do změny zahrnuty pozemky Státního pozemkového úřadu k využití na veřejnou zeleň tak,
aby mohly být převedeny do majetku obce. V návrhu je, aby dle předložené smlouvy, pořízení
změny ÚP zpracovala paní Z. Klenorová, která splňuje kvalifikační předpoklady podle § 24
stavebního zákona. Dále bude ke zpracování změny potřebný architekt.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké
rozpravě přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.

Usnesení č. 5-13/2016 Zastupitelstvo obce:
1. rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Mrač, Obecním úřadem
Mrač, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
fyzickou osobou.
2. schvaluje určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem pana Františka Zvolského,
starostu obce.
3. rozhodlo o uzavření smlouvy na pořízení územního plánu se Zdeňkou Klenorovou, osobou
splňující kvalifikační požadavky podle § 24 stavebního zákona.
4. bere na vědomí informaci o výsledku prověření osoby splňující kvalifikační předpoklady
podle § 24 stavebního zákona.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

9. Návrh na odkoupení části pozemku pod opěrnou zdí parc. č.122 v k. ú. Mrač
Starosta sdělil, že se jedná o část pozemku zahrady ve vlastnictví manželů P., na kterém je
vybudována polovina opěrné zdi, která je v majetku obce. Dříve bylo jednáno o pronájmu. Nyní
vlastník pozemku navrhl odprodej s tím, že oplocení pozemku, které je v polovině opěrné zdi by
bylo ve vlastnictví P.. Pozemek je třeba oddělit geometrickým plánem.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé
rozpravě přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 6-13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování geometrického plánu na
oddělení části pozemku parc. č.122 pod opěrnou zdí a odkoupení odděleného pozemku od
manželů P.
v ceně 200 Kč/m2.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

10. Návrh na schválení příkazní smlouvy na právní zastupování obce
Starosta vysvětlil, že příkazní smlouva se týká zastupování obce a právního poradenství
zejména v souvislosti s výstavbou komunitního domu seniorů, resp. domu s malometrážními
byty na pozemcích parc.č. 926/1 a parc.č. st.225 v k.ú.Mrač
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Jelikož tuto
možnost nikdo nevyužil, přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 7-13/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu o Poskytování právních
služeb s advokátní kanceláří Janstová, Smetana & Nevečeřal, Praha 2. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

11. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil 13. zasedání zastupitelstva obce.

