ZÁPIS
Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 22. 02. 2017
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová,
Ing. Libor Truhelka, Jana Černá, Jan Štěpánek
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva obce
1. Návrh na prodloužení příkazní smlouvy - Poradenství při provozování kanalizace a ČOV
2. Návrh na úpravu rozpočtu - pořízení dodávkového automobilu
3. Návrh na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2017
4. Návrh na úpravu rozpočtu - rozšíření veřejného osvětlení
5. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 15. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit. Starosta navrhl doplnění programu o jeden bod:
1. Žádost o dotaci na opravu zvoničky a soch na návsi
8 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a bod byl zařazen jako 5 bod programu.
Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
8 hlasů pro

Návrh byl přijat. Program 15. zasedání ZO byl schválen.

3. Návrh na prodloužení příkazní smlouvy - Poradenství při provozování kanalizace a ČOV
Starosta vysvětlil, že smlouva se týká výkonu poradenské a konzultační činnosti při kontrole plnění
povinností vlastníka a provozovatele podle koncesní smlouvy na provozování kanalizace a ČOV. Smlouva
byla schválena v loni s platností na 1 rok a její prodloužení je navrženo na období udržitelnosti dotace
odkanalizování obce (10 let), s možností výpovědi. Podmínky zůstávají stejné.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 1-15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu „Poradenství při kontrole plnění
povinností vlastníka a provozovatele podle koncesní smlouvy na provozování kanalizace a ČOV
pro veřejnou potřebu v obci Mrač“ pro období od schválení smlouvy do 31.12.2026
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

4. Návrh na úpravu rozpočtu - pořízení dodávkového automobilu
Starosta sdělil, že se jedná o zakoupení ojetého pětimístného automobilu Renault Kangoo 4x4. Vozidlo je
v dobrém technickém stavu. Pořizovací cena je ve výši 131.600,- Kč. Dále budou pořízeny zimní
pneumatiky, montáž tažného zařízení a vstupní údržba vozidla. Předpokládaná cena je ve výši 150 tis. Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po rozpravě přečetl
návrh usnesení a přistoupil k hlasování.

Usnesení č. 2-15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení výdajů z rozpočtu obce o 150 tis. Kč
na nákup dodávkového automobilu Renault Kango.
8 hlasů pro Návrh byl schválen.
5. Návrh na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2017
Starosta dále vysvětlil, že předmětem finanční podpory ve výši 40 tis. Kč je zajištění provozu obecně
prospěšné společnosti Posázaví v roce 2017. Společnost koordinuje rozvoj regionu Posázaví v mnoha
oblastech, pomáhá při získávání dotací apod.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 3-15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na rok 2017 ve výši 40 tis Kč obecně prospěšné společnosti Posázaví, Jemniště č. p.1, Postupice
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
8 hlasů pro Návrh byl schválen.
6. Návrh na úpravu rozpočtu - rozšíření veřejného osvětlení
Starosta vysvětlil, že v době budování obytné zóny Na Stráni bylo přislíbeno, že po zastavění větší části
území bude prověřeno osazení osvětlovacích bodů veřejného osvětlení. V současné době je navrženo
umístění nových 2 bodů do neosvětlených křižovatek v dolní ulici a posunutí 1 bodu mezi nimi. Dále je
navrženo umístění 1 osvětlovacího bodu na přístupu do zóny Na Průhonu u horní vodní nádrže. Z důvodu
již umístěných sítí musí být výkopové práce pro uložení zemního kabelu napájení osvětlení provedeny
ručně. Dále je navrženo umístění jednoho osvětlovacího bodu v ulici u bývalé prodejny Jednoty, č.p. 270.
Celková cena navrženého rozšíření veřejného osvětlení je dle nabídky ve výši 213 tis. Kč
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé rozpravě
přečetl starosta návrh usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 4-15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení výdajů z rozpočtu obce o 250 tis. Kč
na rozšíření veřejného osvětlení.
8 hlasů pro Návrh byl schválen.
7. Podání žádosti o dotaci na opravu zvoničky a soch na návsi
Starosta sdělil, že v letošním roce byla vyhlášena výzva MZE k podání žádosti o dotaci na obnovu a údržbu
sakrálních objektů. Z tohoto důvodu starosta navrhl podání žádosti na opravu zvoničky a soch v parku
na návsi. V případě získání bude dotace poskytnuta v max. výši 70% uznatelných nákladů. Podklady byly
připraveny s panem Lutzem a paní Musilovou, kteří vypracovali návrhy na provedení restaurátorských
prací. Žádost bude podána ve spolupráci se společností Posázaví.
Usnesení č. 5-15/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva
zemědělství na opravu zvoničky a soch v parku na návsi.
8 hlasů pro Návrh byl schválen.

František Zvolský
starosta obce

