ZÁPIS
Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 25. 4. 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 22. zasedání zastupitelstva obce
1. Návrh na opravu komunikace v Křenčíně na pozemku parc. č. 2514/2 a 2631 v katastrálním území Mrač
2. Návrh na zklidnění dopravy na místní komunikaci na pozemku parc. č. 2517/4 v katastrálním území Mrač
3. Návrh na pořízení betonových svodidel na silnici č. III/1091 v Podmračí
4. Návrh na rozšíření veřejného osvětlení na pozemek parc. č.169/5 v katastrálním území Mrač
5. Návrh na prodloužení stoky splaškové kanalizace - lokalita „Na Stráni“
6. Návrh na pořízení komunální techniky
7. Žádost o prodej pozemku parc. č.1342/11 Ztracená stopa, katastrální území Mrač
8. Návrh na výměnu řídicího systému čerpadel v čerpací stanici u obecního úřadu
9. Návrh pronájmu části budovy na pozemku parc. č. st. 278/1 v katastrálním území Mrač - obecní dvůr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 22. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Starosta navrhl doplnění programu o další bod:
Pokládka asfaltového povrchu na příjezdové komunikaci k čistírně odpadních vod na pozemku parc. č.
2603/8 v katastrálním území Mrač
10 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a navržený bod byl zařazen jako 11 bod
programu. Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 22. zasedání ZO byl schválen.
3. Návrh na opravu komunikace v Křenčíně na pozemku parc. č. 2514/2 a 2631 v katastrálním území
Mrač
Starosta sdělil, že se jedná opravu povrchu komunikace v Křenčíně směrem na Babu od křižovatky u křížku
ke zpevněné části z betonových pražců, která je ve špatném stavu. Návrh je, aby byla oprava provedena
dvouvrstvým asfaltovým nátěrem. K provedení opravy byla oslovena společnost VIALIT, která provádí
pokládku povrchu uvedenou technologií. Cenová nabídka na opravu komunikace je ve výši 121 tis. Kč bez
DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 1-22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu části komunikace na pozemku parc. č. 2514/2
v katastrálním území Mrač dle cenové nabídky společnosti VIALIT Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách
478/II, Soběslav ve výši 121 tis. Kč.

4. Návrh na zklidnění dopravy na místní komunikaci na pozemku parc. č. 2517/4 v katastrálním území
Mrač
Starosta vysvětlil, že v loňském roce byla provedena obnova povrchu komunikace na pozemku p.č. 2517/4,
která nemá dle požadavku dopravního inženýra umístěny prvky pro zklidnění dopravy. Z tohoto důvodu
je navrženo umístění 5ti párů zpomalovacích polštářů, dle projektové dokumentace. Nabídka na dodávku
a montáž byla poptána u společnosti HIT HOFMAN, cena je ve výši 206 tis. Kč bez DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 2-22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění zpomalovacích polštářů na obnovené části
komunikace na pozemku parc. č. 2517/4 v katastrálním území Mrač, dle projektové dokumentace. Cenová
nabídka byla předložena společností HIT HOFMAN s.r.o., Pražská 333, Psáry ve výši 206 tis. Kč bez
DPH.
5. Návrh na pořízení betonových svodidel na silnici č. III/1091 v Podmračí
Starosta sdělil, že na 19. zasedání bylo sváleno umístění city-bloků na silnici III/1091 před řadovými domy
v dolní části obce, dle požadavku vlastníků domů. Na dodání betonových svodidel byly předloženy 2 cenové
nabídky. Nabídka společnosti CS Beton bez dopravy a montáže je ve výši 42 tis. Kč, nabídka společnosti
Svodidla s.r.o včetně dopravy a montáže je ve výši 59 tis. Kč. Ceny jsou bez DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje dodávku betonových svodidel včetně montáže
a dopravy dle cenové nabídky společnosti Svodidla s.r.o. ve výši 59 tisíc Kč bez DPH
6. Návrh na rozšíření veřejného osvětlení na pozemek parc. č. 169/5 v katastrálním území Mrač
Starosta vysvětlil, že v letošním roce byl podán požadavek na umístění osvětlovacího bodu veřejného
osvětlení na komunikaci nad hřištěm u dolní vodní nádrže v Mrači. Nabídka na pořízení, umístění a napojení
je ve výši 88 tis. Kč
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.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 4 - 22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření veřejného osvětlení na pozemek parc. č.
169/5 v katastrálním území Mrač dle cenové nabídky Elektro Kukačka, Jiráskova 296, Čerčany ve výši 88 tis.
Kč bez DPH
7. Návrh na prodloužení stoky splaškové kanalizace - lokalita „Na Stráni“
Starosta sdělil, že v letošním roce je naplánováno položení nového povrchu komunikace v lokalitě
„Na stráni“. Ve slepé ulici směrem ke schodům k zastávce ČD není uložena stoka splaškové kanalizace.
Předpokládá se, že se na stoku do budoucna napojí 3 domy. Z uvedeného důvodu je navrženo vypracování
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na doplnění stokové sítě. Cenová nabídka
na vypracování kompletní projektové dokumentace je ve výši 78 tis. Kč.
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.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 5-22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení na doplnění stokové sítě splaškové kanalizace v obci, dle nabídky společnosti PRO Servis
ISA s.r.o. ve výši 78 tis. Kč

8. Návrh na pořízení komunální techniky
Starosta vysvětlil, že v loňském roce bylo rozhodnuto o pořízení traktoru na letní a zimní údržbu obce.
K traktoru je v současné době v návrhu dokoupit příslušenství, pro údržbu zeleně, přemísťování materiálu
a dopravu - pořízení ramene na vysekávání příkopů, jako nejvýhodnější v poměru délka ramene – cena se
nabízí stroj ORSI RIO 580 od společnosti ZV AGRO, s.r.o., Roudnice nad Labem, v ceně ve výši 341 tis. Kč
bez DPH, dále pořízení mulčovače SaMASZ Grino 200 od společnosti NN Košátky ve výši 95 tis. Kč bez
DPH, dodávku a montáž předního tříbodového závěsu s vývodovým hřídelem pro pohon mulčovače a čelně
nesené radlice na sníh, zadního závaží do kol a zadního závěsu pro vlek v ceně 230 tis. bez DPH, pořízení
multifunkční lopaty a vidlí na palety do čelního nakladače v ceně do 65 tis. bez DPH a pořízení sklápěcího
vleku o nosnosti 5 tun za 55 tis. Kč. Celková cena je ve výši 950 tisíc včetně DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé diskuzi přečetl
starosta návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
9 hlasů pro, 1 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 6-22/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením komunální techniky v celkové ceně
950 000,- Kč včetně DPH
9. Žádost o prodej pozemku parc. č. 1342/11 katastrální území Mrač, Ztracená stopa
Starosta přítomné seznámil s žádostí manželů Michalových o odkoupení uvedeného pozemku v sousedství
své chaty. Pozemek má výměru 25 m 2. V minulosti již o odkoupení pozemku žádali, ale zastupitelstvo se pro
prodej nerozhodlo.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 7-22/2018 Zastupitelstvo obce se nerozhodlo pro prodej pozemku parc. č. 1342/11
v katastrálním území Mrač.
10. Návrh na výměnu řídicího systému čerpadel v čerpací stanici u obecního úřadu
Starosta vysvětlil, že v systému obecní tlakové kanalizace jsou 4 čerpací stanice se dvěma čerpadly. V rámci
záruky byl u dvou čerpacích stanic zcela vyměněn řídicí systém snímání hladiny za nový. V současné době
se objevila závada u čerpací stanice u obecního úřadu, snímání hladiny má poškozený program a nefunguje
správně. Záruční doba proběhla. V návrhu je výměna řídicího systému za nový od společnosti BMTO
GROUP Liberec v ceně 26 tis. Kč bez DPH.
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.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 8-22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje montáž nového řídicího systému snímání hladiny
u čerpací stanice tlakové kanalizace Mrač č.p.14 dle cenové nabídky společnosti BMTO GROUP a.s.
Ampérova 444, Liberec v ceně 26 tis. Kč bez DPH
11. Návrh pronájmu části budovy na pozemku parc. č. st. 278/1 v k.ú. Mrač - obecní dvůr
Starosta sdělil, že Myslivecký spolek „Posázaví“ žádá o pronájem části prostor v bývalé stodole
v hospodářském dvoru obce o výměře do 50 m2. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce. Požádáno
je o nájemné za symbolickou cenu 1 Kč. Důvodem žádosti o dlouhodobý pronájem jsou budoucí investice
do užívaného prostoru
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen

Usnesení č. 9-22/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
- užívání nebytových prostor o výměře 48 m2 v části budovy na pozemku parc. č. st. 278/1 v katastrálním
území Mrač Mysliveckým spolkem POSÁZAVÍ Poříčí nad Sázavou se sídlem Mrač 14, 257 21 na dobu
od 1.5.2018 do 30.4.2033
- souhlasí se symbolickým nájemným 100,- Kč za kalendářní rok
- pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
12. Pokládka asfaltového povrchu na příjezdové komunikaci k čistírně odpadních vod na pozemku
parc. č. 2603/8 v katastrálním území Mrač
Starosta sdělil, že v minulém týdnu byla položena vrstva asfaltobetonové směsi na příjezdovou komunikaci
k čistírně odpadních vod. Asfaltová směs byla nabídnuta jako přebytek z jiné stavby, bylo nutné rozhodnout
obratem. Ve výsledku celková cena činí 164 tis. Kč. Je to zhruba 80% ceníkové ceny. Důvodem pokládky je
zamezení tvorby výmolů při vyjíždění těžkých tříosých nákladních automobilů na silnici a usměrnění odtoku
vody při přívalových deštích do příkopu podél silnice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pokládku nového povrchu z asfaltové směsi na příjezdové komunikaci
k čistírně odpadních vod.

František Zvolský
starosta obce

