ZÁPIS
Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 1. 11. 2017
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Ing. Libor
Truhelka, Jana Černá, František Fiala
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva obce
1. Plnění usnesení
2. Prodej požárního vozidla Škoda 706 CAS 25
3. Projektové dokumentace na opravy komunikací, opravy komunikací
4. Umístění city-bloků na silnici III/1091 v dolní části obce
5. Budoucí smlouva o zřízení služebnosti a právu stavby inženýrské sítě ČEZ Distribuce a.s.
na parc. č. 1436/1 a 1305/3 v k. ú. Mrač
6. Úprava ceny vodného
7. Žádost o bezúplatný převod spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1195/18 v k. ú. Mrač
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 19. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Starosta navrhl doplnění programu o další dva body:
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stavby „Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač“
- Žádosti o finanční příspěvky obecně prospěšných společností
8 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a oba body byly zařazeny jako 8 a 9 bod
programu. Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
8 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 19. zasedání ZO byl schválen.
3. Plnění usnesení
Starosta sdělil, že usnesení jsou průběžně plněna.
Vysvětlil, že v loňském roce byl obcí pořízen zásahový automobil Tatra 815 CAS 32. Před uvedením do
provozu bylo nutné upravit nástavbu vozidla, tak aby zde mohlo být umístěno vybavení potřebné k zásahům.
Členové sboru se rozhodli, že práce provedou ve svém volném čase s tím, že v rámci úprav vymění také
plášť nástavby a celé vozidlo opatří novým lakem.
Na vozidle pracovalo 4-5 členů sboru každý víkend, od března letošního roku v podstatě až do uvedení do
provozu. Při úpravách vozidla bylo provedeno přes 2000 hodin práce zdarma. Z pokladny hasičského sboru
byly ještě pořízeny nové pneumatiky v hodnotě 87 tisíc Kč. Obec Mrač do vozidla investovala celkem 430
tisíc Kč. Hodnota zásahového automobilu se po všech úpravách zvýšila na obvyklou cenu za tento typ a stav
vozidla zhruba 1 milion 200 tis. Kč. Jednotka sboru tak získává nové vozidlo, které zvýší kvalitu zásahu
potřebnou při řešení mimořádných událostí, ale také větší bezpečnost při jízdě v silničním provozu. Nový
zásahový automobil Tatra CAS-32 byl předán JSDHO do užívání dne 7. října 2017.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo tuto možnost nevyužil.

Dále starosta vysvětlil, že v březnu letošního roku byla ve spolupráci se společností Posázaví podána žádost
o dotaci na obnovu zvoničky a soch v parku na návsi. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nám bylo zasláno
v půlce října. Dotace na opravu zvoničky je ve výši 62.538,- Kč, na sochy ve výši 39.445,- Kč. Realizace
projektu musí být dokončena do 30. září roku 2018.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil.
Starosta také sdělil, že na předchozím zasedání byla projednána žádost vlastníků nemovitosti č. p. 33, kteří
požádali o odprodej části pozemku parc. č. 198/1. Projednání odprodeje bylo odloženo do doby předložení
geometrického plánu zaměření průběhu hranic pozemků, které zatím není k dispozici. Obec si nechala také
zaměřit průběh západní hranice nemovitosti s výsledkem, že hranice je částečně přeplocena a částečně
nedoplocena. Výměra nedoplocené části je zhruba stejná jako výměra části přeplocené. Zde by se mohlo
vyrovnání vyřešit souhlasným prohlášením vlastníků o průběhu hranice pozemků. Úprava hranic pozemků je
zatím v jednání.
Nikdo se po výzvě starosty k této informaci nevyjádřil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
4. Prodej požárního vozidla Škoda 706 CAS 25
Starosta vysvětlil, že vysloužilý automobil Škoda 706 byl z důvodu nepotřebnosti nabídnut k prodeji za
vyvolávací cenu 45.000,- Kč. Cena odpovídá stáří, stavu vozidla a obvyklé ceně nabízených automobilů
tohoto typu. Vozidlo získala obec Mrač bezúplatným převodem, proto je přednostně nabízeno Sborům
dobrovolných hasičů, nebo územně samosprávným celkům.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
seznámil starosta přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
8 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 1-19/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem nepotřebného majetku požárního
automobilu Škoda 706 CAS-25 za základní vyvolávací cenu 45 000,- Kč
5. Projektové dokumentace na úpravy komunikací, opravy komunikací.
Starosta vysvětlil, že na základě požadavku obce byla předána cenová nabídka na opravu části komunikace
v Křenčíně v ceně 92 tis. Kč, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na opravu části
komunikace v Křenčíně od Poříčí směrem ke křižovatce nad podjezdem silnice I/3 v ceně 140 tis. Kč
a nabídka na zpracování dokumentace pro stavební povolení opravy chodníků od č.p. 215 k č.p. 21 v ceně
84 tis. Kč Dále byly předloženy cenové nabídky na opravu komunikace v zóně Na Stráni. Oprava této
komunikace bude financována z rozpočtu příštího roku. Na podzim letošního roku byly provedeny opravy
místních komunikací technologií ITHR a zalitím spár na návsi směrem k zastávce ČD a opravy výtluků
Na Průhonu.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo se nepřihlásil, proto
starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
8 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 2-19/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí
s opravou části komunikace v Křenčíně v ceně 92 tis. Kč, s pořízením projektové dokumentace na opravu
části komunikace v Křenčíně v ceně 140 tis. Kč, se zpracováním dokumentace pro stavební povolení opravy
chodníku od č.p. 215 k č.p. 21 v hodnotě 84 tis. Kč
schvaluje opravy komunikací metodou ITHR a spárováním na návsi směrem k zastávce ČD a opravu výtluků
Na Průhonu směrem k vodojemu v Mrači v celkové ceně 201 945 Kč.
6. Umístění city-bloků na silnici III/1091 v dolní části obce
Starosta sdělil, že se jedná o umístění betonových svodidel dle požadavku vlastníků řadových domů
v Podmračí na zklidnění provozu. Projektová dokumentace byla zpracována již dříve, ale na základě
požadavku KSÚS a Silničního správního úřadu v Benešově musela být několikrát přepracována. Souhlas
s úpravou místního provozu byl vydán v srpnu letošního roku, do rukou se nám dostal až v říjnu. Na
zasedání je navrženo odsouhlasení návrhu umístění bloků na pozemku jiného vlastníka – Středočeského
kraje. Umístění bude provedeno po zimním období.

Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení a nechal hlasovat.
8 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-19/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním city-bloků před řadovými domy v Podmračí
na silnici č. III/1091 na pozemku parc. č. 2611 v k. ú. Mrač, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, a
pověřuje starostu zadáním zakázky.
.
7. Budoucí smlouva o zřízení služebnosti a právu stavby inženýrské sítě ČEZ na parc. č. 1436/1
a 1305/3 v k. ú. Mrač
Starosta vysvětlil, že společnost ČEZ Distribuce a.s. požádala o schválení uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu elektrické přípojky na obecních pozemcích. Pojistková
skříň bude napojena u nemovitosti č.p.120, dále bude kabel NN veden výkopem přes pozemek parc. č.
1436/1, dále pod Benešovský potokem a přes pozemek parc. č.1305/3 k pozemku parc. č. 1272 , dle
zakreslení do snímku z KM. Celková plocha věcného břemene činí 45,5m 2. Pozemky budou po provedení
stavby uvedeny do původního stavu a předány obci. Jednorázová odměna byla vypočtena ve výši 2.500,- Kč
a obci bude uhrazena po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po rozpravě starosta
přítomné seznámil s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 4-19/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu (Č. IP-12 -6012101/VB01 Mrač – KNN – P.Č.
1272) vedení NN na pozemcích parc. č. 1436/1 a 1305/3 v k. ú. Mrač se společností ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
6 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas zdržel se

Návrh byl schválen

8. Úprava ceny vodného
Starosta přítomné seznámil s navýšením ceny vodného, které je způsobeno především zvýšením ceny vody
odebírané ze Želivky. Nová cena pro konečného odběratele v obci bude od 1.1.2018 28,38 Kč, t.j. 32,63 Kč
včetně DPH za 1m3. Navýšení ceny je o 1 Kč/m3
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo se nepřihlásil, proto
starosta přítomné seznámil s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 5-19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu ceny za dodávku pitné vody od 1.1. 2018 na
28,38 Kč za 1 m3 (bez DPH)
9. Žádost o bezúplatný převod spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1195/18 v k. ú. Mrač
Starosta sdělil, že manželé B. nabízí bezúplatný převod podílu 2/28 a současně i manželé B. navrhují
bezúplatný převod 1/14
vlastnictví uvedeného pozemku pod účelovou komunikací Na Kopečku.
Spoluvlastnický podíl byl nabídnut ostatním vlastníkům pozemku parc. č. 1195/18, kteří o nabízený podíl
neprojevili zájem. Smlouvu o převodu jednotlivých podílů uhradí obec Mrač, návrh na vklad do KN uhradí
navrhovatelé.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké diskuzi starosta
seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 6-19/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku T. a J. B., Mrač 313 o bezúplatný
převod podílu 2/28 vlastnictví pozemku parc. č. 1195/18 a návrh L. a P. B., Mrač č.p. 314 o bezúplatný
převod podílu 1/14 vlastnictví pozemku parc. č. 1195/18 pod účelovou komunikací v lokalitě Na Kopečku a
souhlasí s bezúplatným převodem uvedeného podílu do vlastnictví obce Mrač. Smlouvu o převodu
jednotlivých podílů uhradí obec Mrač. Návrh na vklad do KN uhradí navrhovatelé.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stavby „Obnova povrchu místní komunikace v obci Mrač“
Starosta vysvětlil, že dodatek se týká pouze prodloužení termínu dokončení stavby obnovy povrchu
komunikace směrem ke školce do 16. listopadu 2017. Stavba se prodloužila zejména z důvodu výměny
některých vodovodních přípojek a propojení vodovodů v komunikaci a vícepracích na úpravách výškových
profilů dle požadavků vlastníků nemovitostí. Položení podkladní vrstvy komunikace je naplánováno na
8. listopadu a finální vrstvy na 10. listopadu.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po rozpravě starosta
seznámil přítomné s návrhem usnesení a nechal hlasovat.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 7-19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Obnova
povrchu místní komunikace v obci Mrač“ a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
11. Žádosti o finanční příspěvky obecně prospěšných společností
Starosta přítomné seznámil s žádostmi o finanční příspěvky, o které požádaly společnosti RUAH, Benkon,
Sdružení zdravotně postižených Poříčí nad Sázavou, Český svaz včelařů Čerčany, Hospic Čerčany,
Ochrana fauny.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé rozpravě
starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
7 hlasů pro, 1 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 8-19/2017 Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvků společnostem RUAH – 10000,- Kč,
Hospic Čerčany 8000,- Kč, Benkon – 2000,- Kč, Sdružení zdravotně postižených 10000,- Kč, Český svaz
včelařů 8000,- Kč, celkem 40000,- Kč
12. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil 19. zasedání zastupitelstva obce.

František Zvolský
starosta obce

