ZÁPIS
Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 20. 12. 2017
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Ing. Libor
Truhelka, Jana Černá, Jan Štěpánek, Veronika Pilařová, František Fiala
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva obce
1. Plnění usnesení
2. Rozpočtové provizorium na rok 2018
3. Návrh na poskytnutí dotace na podporu aktivit regionu Posázaví v roce 2018
4. Návrh na pořízení komunální techniky
5. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene - zřízení a provoz tlakového řadu a domovní čerpací
stanice
6. Záměr výstavby účelové komunikace na pozemku parc. č. 1436/1 v k. ú. Mrač
7. Záměr realizace můstku přes Benešovský potok na pozem. parc. č. 1436/1 a 1305/3 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 20. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Starosta navrhl doplnění programu o další bod:
Zvýšení průtoku redukčních ventilů v čerpací stanici Mrač
10 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a navržený bod byl zařazen jako 8 bod
programu. Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 20 zasedání ZO byl schválen.
3. Plnění usnesení
Starosta sdělil, že usnesení jsou průběžně plněna.
Prodej nádvoří tvrze
Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva a budoucí smlouva o zřízení služebnosti cesty
a inženýrských sítí - prodej tvrze
Záměr prodeje nádvoří tvrze byl odsouhlasen na 18. zasedání zastupitelstva. Starosta sdělil, že po jednáních
o podmínkách smlouvy je předkupní právo obce navrženo na dobu určitou 10 let.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit, po dlouhé rozpravě pak přečetl návrh usnesení a nechal
hlasovat.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 1-20/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nádvoří tvrze s předkupním právem obce na
dobu určitou -10 let

Prodej hasičského vozidla Škoda 706 CAS 25
Starosta sdělil, že na předchozím zasedání byl z důvodu nepotřebnosti nabídnut k prodeji hasičský automobil
Škoda 706 CAS 25 za vyvolávací cenu 45.000,- Kč. Na prodej hasičského auta byly podány dvě nabídky.
Vítězná nabídka ve výši 55.555,-Kč je od firmy GM STROJE s.r.o. Benešov.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit, nikdo tuto možnost nevyužil a tak starosta přečetl návrh
usnesení a nechal hlasovat.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 2-20/2017 Zastupitelstvo obce
- schvaluje prodej nepotřebného majetku, hasičského automobilu Škoda 706 CAS-25 za nabídnutou
cenu 55 555,- Kč společnosti GM STROJE s.r.o., Pod Karlovem 2322, Benešov.
- pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a převodu vozidla
4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
Starosta vysvětlil, že vzhledem k tomu, že do konce roku nedojde ke schválení rozpočtu obce na rok příští, je
třeba nastavit pravidla pro nakládání s finančními prostředky na období od 1. ledna 2018 do doby schválení
rozpočtu tak, aby byla zajištěna plynulost hospodaření obce i v tomto období.
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.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-20/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým provizoriem pro počátek roku 2018, při
kterém výdaje za 1 měsíc v období platnosti provizoria nepřekročí 1/12 výdajů roku 2017. V tomto období
budou provozní výdaje hrazeny z výsledku hospodaření roku 2017 a veškeré příjmy a výdaje budou součástí
rozpočtu obce po jeho schválení v roce 2018.
5. Návrh na poskytnutí dotace na podporu aktivit regionu Posázaví v roce 2018
Starosta vysvětlil, že společnost Posázaví požádala o finanční podporu v oblasti aktivit regionu v roce 2018.
Součástí poskytnuté podpory bude i zpracování žádosti a případná administrace dotace na opravu místní
komunikace v Křečíně a administrace dotace a obnovy soch a zvoničky na návsi. Součástí je i konzultační
činnost při výběru dodavatelů.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po diskuzi starosta
seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 4-20/2017 Zastupitelstvo obce
- schvaluje podporu aktivit v oblasti regionu Posázaví v roce 2018 ve výši 80 tis. Kč. Příjemcem dotace je
Posázaví o.p.s se sídlem Jemniště 1, 257 01 Postupice
- pověřuje starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování
obecně prospěšných služeb na území obce Mrač
6. Návrh na pořízení komunální techniky
Starosta sdělil, že již delší dobu zastupitelstvo zvažuje možnost nákupu traktoru pro potřeby využití v
dopravě, nakládání materiálu a zejména při využití v letní a zimní údržbě pozemků a komunikací. Zvažovala
se možnost mezi nákupem mírně ojetého a nového stroje od zahraničního či domácího výrobce. V současné
době se nabízí ke koupi Zetor Proxima 85, který má natočeno 1700 mth a je na něm namontován čelní
nakladač. Jeho cena je 615 tis. Kč bez DPH. Aby mohl být traktor využíván k dopravě a údržbě pozemků
bude muset být pořízeno další příslušenství, jako např. rameno k vysekávání příkopů, přívěs, radlice na
odhrnování sněhu, a také příslušenství k čelnímu nakladači. Což si vyžádá další náklady. Přesto, že se
jedná se o významný výdaj z rozpočtu obce, požádal starosta zastupitele o zvážení možnosti nákupu
nabízeného traktoru.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké diskuzi starosta
seznámil přítomné s návrhem usnesení a nechal hlasovat.
10 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 5-20/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi traktoru Zetor Proxima 85 za 615 tis. Kč bez
DPH a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
7. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene - zřízení a provoz tlakového řadu a domovní čerpací
stanice
Starosta vysvětlil, že smlouva navazuje na budoucí smlouvu mezi obcí a vlastníky pozemků, na kterých je
umístěn podružný tlakový řad (kanalizační přípojka) a domovní čerpací šachta. Budoucí smlouva byla
sjednána před stavbou odkanalizování obce, nyní je nutno sjednat vlastní smlouvu, která bude umožňovat
bezproblémový provoz tlakové kanalizace obce
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 6-20/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi obcí Mrač a vlastníky pozemků, na kterých je umístěna domovní čerpací stanice a podružný tlakový řad
splaškové kanalizace obce.
8. Záměr výstavby účelové komunikace na pozemku parc. č. 1436/1 v k. ú. Mrač
Vlastníci pozemku parc. č.1272 manželé K. požádali o stanovisko k záměru výstavby veřejné účelové
komunikace na pozemku parc. č. 1436/1. Komunikace má zajistit přístup k můstku přes Benešovský potok a
k zamýšlené výstavbě rodinnému domu. Délka komunikace k pozemku Povodí Vltavy bude cca 25 m.
Pozemek parc. č. 1272 je od roku 1998 v územním plánu sídelního útvaru Mrač dle funkčního využití určen
jako plocha pro rodinné bydlení.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo se nepři hlásil, proto
starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
9 hlasů pro, 1 hlas proti Návrh byl schválen
Usnesení č. 7-20/2017 Zastupitelstvo obce
 souhlasí s umístěním a záměrem výstavby veřejné účelové komunikace na pozemku parc. č. 1436/1
v k. ú. Mrač
 souhlasí s připojením komunikace na stávající dopravní infrastrukturu obce.
9. Záměr realizace můstku přes Benešovský potok na pozemcích parc. č. 1436/1 a 1305/3
v k. ú.
Mrač
Vlastníci pozemku parc. č.1272 manželé K. požádali také o stanovisko k záměru výstavby můstku přes
Benešovský potok, který navazuje na účelovou komunikaci projednávanou v předchozím bodu. Konstrukce
můstku byla oproti předchozímu návrhu upravena dle požadavku Povodí Vltavy s.p.. S umístěním můstku
souvisí také vybudování nového brodu na pozemek obce parc. č.1305/3 ve vlastnictví obce, kde bylo
dohodnuto, že stavební práce budou provedeny na náklady manželů Kracíkových, betonové panely na
zpevnění břehu a koryta potoku dodá obec.
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, 1 hlas proti, 1 hlas zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 8-20/2017 Zastupitelstvo obce
- souhlasí s umístěním a záměrem výstavby můstku přes Benešovský potok, na pozemcích parc. č.
1436/1 a 1305/3 v k. ú. Mrač, dle předložené koordinační situace. Můstek bude veřejně přístupný
a umožní průchod chodců z pozemku parc. č. 1436/1 na pozemek parc. č.1305/3 a nazpět.
 souhlasí s vybudováním brodu přes Benešovský potok na pozemcích 1436/1 a 1305/3,dle předložené
koordinační situace. Investorem stavby bude vlastník pozemku parc. č.1272. Betonové panely na
zpevnění břehů a koryta potoku dodá obec Mrač.

10. Zvýšení průtoku redukčních ventilů v čerpací stanici Mrač
Starosta vysvětlil, že v letošním roce jednal o možnosti zvýšení průtoku obou tlakových pásem obecního
vodovodu v čerpací stanici v Podmračí. V současné době je na obou vodovodních řadech redukován tlak
redukčními ventily o DN 50 mm. Z důvodu nárůstu výstavby a počtu obyvatel v obci již v současné době
uvedená dimenze ventilů nedostačuje, protože omezují průtok vodovodních řadů. Oba řady jsou o DN 100
mm. Po jednáních s provozovatelem vodovodních soustav v druhém pololetí letošního roku, byl požadavek
obce posouzen a po úpravách bude možno v čerpací stanici vodovodního přivaděče Javorník - Benešov
umístit 2 redukční ventily o DN 100 mm pro obě tlaková pásma mračského vodovodu. Cena za materiál
a práci byl předběžně odhadnut na 182 tis. Kč bez DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po rozpravě starosta
seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro

Návrh byl schválen

Usnesení č. 9-20/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu redukčních ventilů obou tlakových pásem
mračského vodovodu v celkové výši do 200 tis. Kč bez DPH

František Zvolský
starosta obce

