ZÁPIS
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 21. 2. 2018
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Ing. Libor
Truhelka, Jana Černá, František Fiala, Jan Štěpánek, Veronika Pilařová
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce
1. Plnění usnesení
2. Rozpočtové opatření k 31.12.2017
3. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2018
4. Přezkoumání hospodaření za rok 2017
5. Návrh na zrušení vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu
6. Návrh na schválení vyhlášky o nočním klidu
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 21. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 21. zasedání ZO byl schválen.
3. Plnění usnesení
Starosta sdělil, že na předchozím zasedání byl schválen nákup traktoru. Po dohodě s prodávajícím byl
prodej uskutečněn až v letošním roce. Starosta sdělil, že cena za pořízení se zvýšila z důvodu montáže
vzduchových brzd pro přívěs prodávajícím o 6.500 Kč z 615 tis. na 621 500 tis. Kč bez DPH.
Dále starosta sdělil, že na podzim loňského roku obec získala dotaci od ministerstva zemědělství na opravu
zvoničky a litinových soch na návsi. Oprava bude provedena v letošním roce. Opravu zvoničky nabídl pan L.
za cenu 106 596,- Kč. Dotace na zvoničku je ve výši 62.538 tis. Kč. Opravu litinových soch nabídla paní M.
za cenu 72 335,- Kč. Zde je dotace ve výši 39.445 Kč. Celkové náklady obce budou ve výši 67.151,- Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 1-21/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje nabídku pana L., na obnovu
zvoničky ve výši 106.596,- Kč a nabídku paní M. na obnovu litinových soch ve výši 72.335,- Kč, a pověřuje
starostu obce k podpisu smluv o dílo.
9 hlasů pro, 1 nehlasoval Návrh byl schválen

4. Rozpočtové opatření k 31.12.2017
Starosta vysvětlil, že rozpočtovým opatřením č. 4 se provede úprava rozpočtu obce k 31. prosinci loňského
roku podle skutečného čerpání příjmů a vydání finančních prostředků v roce 2017.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo se nepřihlásil, proto
přítomné seznámil s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 2-21/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které upravuje skutečné
příjmy a výdaje finančních prostředků obce v roce 2017
10 hlasů pro Návrh byl schválen
5. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2018
Starosta sdělil, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách. Rozpočet je sestaven jako schodkový,
především z důvodu výdajů na plánovanou opravu komunikace a nákup komunální techniky přesunutých
z loňského do letošního roku. Případné další investice a údržba obecního majetku mimo navrhovaný
rozpočet budou řešeny individuálně dle aktuální finanční možnosti obce. V návrhu rozpočtu bude nutno
v příjmové části upravit příjmy ve formě dotace na opravu soch a zvoničky na návsi ve výši 102 tis. Kč. V
návrhu rozpočtu také bude v případě souhlasu nutno upravit výdaje na odměny zastupitelů v souladu
s aktualizovaným nařízení vlády, které zvyšuje odměny za výkon funkcí a umožňuje odměňování
za sloučené funkce. Současné odměny byly stanoveny před více jak 15 ti lety.
Návrh je nutno samostatně odsouhlasit – týká se zvýšení měsíční odměny za výkon funkce zastupitele
na 690,- Kč, člena výboru nebo komise na 1150,- Kč, předsedy výboru nebo komise na 1380,- Kč
a místostarosty na 7250,- Kč. Odměny podléhají zdanění. Vypláceny budou od února roku 2018. Povodňová
komise bude odměňována jen v případě její činnosti.
Z důvodu úpravy odměn je nutné navýšit výdaje v kapitole zastupitelstva obcí oproti navrženému rozpočtu
o 75 tis. Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k navýšení odměn zastupitelům. Nikdo se nepřihlásil, proto
přítomné seznámil s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 3-21/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměn za výkon funkcí zastupitelů dle
předloženého návrhu.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Účetní Ing. Průcha vysvětlil výše projednávaných položek do příslušných kapitol. Starosta se poté zeptal,
zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo se nepřihlásil, proto starosta přítomné
seznámil s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 4-21/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh, výslednou úpravu a schvaluje rozpočet
obce na rok 2018. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán z přebytku výsledku hospodaření předchozích
let.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
6. Přezkoumání hospodaření za rok 2017
Starosta vysvětlil, že na 17. zasedání zastupitelstva bylo projednáno a schváleno provedení auditu za rok
2017 Ing. Pavlíkem, který audit prováděl i v předchozích letech. Pan Pavlík na podzim loňského roku zemřel.
Z tohoto důvodu navrhl revokaci (zneplatnění) usnesení č. 2 ze 17. zasedání, konaného dne 7.6.2017
a schválení nové smlouvy o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2017 a následující léta se
společností ECO, s. r. o. Tábor. Cena za vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2017 a další roky je
ve výši 32 tis. Kč bez DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto seznámil přítomné s návrhem usnesení a nechal hlasovat.

Usnesení č. 5 - 21/2018 Zastupitelstvo obce
- revokuje usnesení č. 2 ze 17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. června 2017.
- schvaluje smlouvu na vykonání přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 a roky následující se společností
ECO, s.r.o. Tábor a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
7. Návrh na zrušení vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu
Starosta navrhl zrušení vyhlášky z důvodu schválení vyhlášky nové, která bude upravovat aktuální zkrácení
doby nočního klidu v roce 2018.
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.
Usnesení č. 6-21/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2018, kterou se ruší vyhláška č. 1/2016
o nočním klidu.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
8. Návrh na schválení vyhlášky o nočním klidu
Starosta vysvětlil, že doba nočního klidu je výslovně stanovena zákonem o přestupcích v době od 22 do
6 hodin. Obce jsou oprávněny ve výjimečných případech upravit dobu nočního klidu odlišně, a to jen obecně
závaznou vyhláškou. S blížící se oslavou 700 let od první písemné zmínky o Mrači předložil starosta návrh
na vydání vyhlášky na zkrácení nočního klidu v noci z 26. na 27. května 2018 od 3 do 6 hodin, z 31.12. na
1. ledna zůstane doba upravena, tak jak ve vyhlášce předchozí tzn. od 2 do 6 hodin.
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.
Usnesení č. 7-21/2018 Zastupitelstvo obce
- vymezuje dobu nočního klidu v noci z 26. na 27. května 2018 od 3 do 6 hodin a z 31. prosince na 1. ledna
od 2 do 6 hodin
- schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o nočním klidu.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
9. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil 21. zasedání zastupitelstva obce.

František Zvolský
starosta obce

