ZÁPIS
Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 3. 10. 2018
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, František Fiala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová,
Ing. Libor Truhelka, Jana Černá, Jan Štěpánek, Veronika Pilařová
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva obce
1. Plnění usnesení
2. Návrh na úpravu rozpočtu
3. Projednání žádosti o vybudování vodovodu pro chatovou osadu Na Babě
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 24. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Starosta navrhl doplnění programu o další čtyři body:
1.Návrh na prodloužení termínu dokončení Opravy komunikace Mrač- Poříčí nad Sázavou, v Křenčíně
2.Návrh na schválení příjmu dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
3.Návrh na odstranění budovy na pozemku parc. č. st. 723 v k. ú. Mrač
4.Návrh na pořízení vyřezávaného betlému
10 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a navržené body byly zařazeny jako 4 až 7
bod programu. Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 24. zasedání ZO byl schválen.
3. Plnění usnesení
Starosta vysvětlil, že během stavební činnosti došlo k navýšení nákladů za pokládku nového povrchu
komunikace Na Stráni o 226 tisíc Kč.
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. 1-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení nákladů za pokládku nového povrchu
v lokalitě Na stráni o 226 tisíc Kč.
Dále starosta vysvětlil navýšení nákladů u přípravy staveniště – dodavatel je stavební společnost OÚK
Dobříš, u úpravy výšek poklopů ovládání uzávěrů vodovodu a kanalizace – navýšení o 120 tisíc Kč, dále
provedení úpravy odvodnění a pokládka příčného a podélného ekodrenu, celková cena včetně úpravy výšek
poklopů je 355 tisíc Kč (čerpáno bude z kapitoly vodovody a kanalizace).

Usnesení č. 2-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny úpravy výšek poklopů ovládání uzávěrů
vodovodu a kanalizace a úpravy odvodnění a pokládku příčného a podélného ekodrenu v lokalitě Na Stráni,
v celkové výši 355 tis. Kč.
Společnost Silnet s.r.o. provádí dokončovací práce po pokládce povrchu v lokalitě Na stráni, dále provádí
pokládku asfaltu u obrubníku opraveného chodníku u č.p. 132 a uložení a zaasfaltování hydrantu u č.p.171,
celková cena je 102 tis. Kč
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto přečetl návrh usnesení
a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení dokončovacích prací po pokládce nového
povrchu v lokalitě Na Stráni, pokládku asfaltu u obrubníku opraveného chodníku u č. p. 132 a opravu uložení
a zaasfaltování hydrantu u č.p.171, v celkové výši 102 tis. Kč
Dále starosta informoval o provedení odvozu odpadu ze staveb obce z hospodářského dvora a části deponie
z lokality Na Kopečku, celkem za 72.600 Kč
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto starosta přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje odvoz stavebního odpadu z hospodářského dvora
obce a části deponie z pozemku p.č.1195/1 v celkové ceně 72.600,- Kč
Starosta vysvětlil, že za provedení prací na obnově povrchu tělesa bývalé vlečky v Podmračí obec uhradí do
45 tisíc Kč. Jedná se o odstranění kořenů, vyřezání náletových dřevin a úklid větví a obnovu plochy.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto starosta přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 4-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu plochy, vyřezání náletových dřevin, odstranění
kořenů a úklid větví na tělese bývalé vlečky do lomu na pozemku p.č.2603/7 ve výši 45 tis. Kč.
Žádost manželů Michalových v chatové osadě Ztracená stopa o přehodnocení prodeje pozemku
Starosta vysvětlil, že žádost manželů Michalových zastupitelé dvakrát projednali a zamítli. A to z důvodu, že
předmětný pozemek navazuje na pozemek Povodí Vltavy s.p., pozemek je veřejně přístupný určen jako
navazující evakuační cesta. V pasportu komunikací je veden jako účelová komunikace. Žadatelé chtějí
pozemek odkoupit z důvodu umístění cedule s upozorněním pro cyklisty.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Po krátké diskuzi přečetl návrh usnesení a přistoupil
k hlasování.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 5-24/2018 Zastupitelstvo obce nadále nesouhlasí s prodejem pozemku
4. Návrh na úpravu rozpočtu
Starosta vysvětlil, že předmětem je úprava rozpočtu. Zejména se jedná o navýšení výdajů o 235 tis. Kč
a příjmů o 170 tis. Kč v kapitole kultura a výdajů v kapitole vodovody o 200 tis. Kč a kanalizace o 100 tis. Kč.
Dále starosta sdělil návrh auditora na pověření k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých
paragrafů rozpočtu.
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. 6-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 ze dne 30.9.2018
Starosta přečetl druhou část návrhu usnesení, návrhu auditora pro pověření starosty k přesunu finančních
prostředků
10 hlasů pro Návrh byl schválen

Usnesení č. 7-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty k přesunu finančních prostředků
v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu obce ve výši 150 tisíc Kč.
.
5. Projednání žádosti na vybudování vodovodu pro chatovou osadu Baba
Starosta přečetl žádost vlastníků nemovitostí z chatové osady Baba a vysvětlil, že přivedení vody k chatové
osadě je technicky možné, ale investice by byla nákladná. Dotace zřejmě nebude možná, jelikož se jedná
o budovy k rekreaci. Za chatovou osadu se dostavil pan H. a vysvětlil zastupitelům okolnosti žádosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o vybudování vodovodu pro chatovou osadu Baba
6. Návrh na prodloužení termínu dokončení opravy komunikace Mrač - Poříčí nad Sázavou
Starosta vysvětlil, že společnost BES z kapacitních důvodů nezvládne provést opravu komunikace
v Křenčíně v termínu dle platné smlouvy. Z tohoto důvodu bylo domluveno prodloužení termínu do
30.10.2018.
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.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 8-24/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením termínu dokončení Opravy komunikace
Mrač - Poříčí nad Sázavou do 30.10.2018
7. Návrh na schválení příjmu dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
V září letošního roku získala naše obec příslib dotace na pořízení dopravního automobilu (dodávky) pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů. Na tomto zasedání bylo navrženo odsouhlasení přijetí dotace.
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. 9-24/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace na pořízení dopravního automobilu
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
8. Návrh na odstranění budovy na pozemku parc. č. st. 723 v k. ú. Mrač
Starosta sdělil, že z důvodu neustálého poškozování budovy v bývalém muničním skladu v Tužince je
navržen záměr jejího odstranění.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě přečetl
návrh usnesení a nechal hlasovat.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 10-24/2018
parc.č.st.. 723 v k.ú. Mrač

Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro záměr odstranění budovy na pozemku

9. Návrh na pořízení vyřezávaného betlému
Starosta vysvětlil, že stávající betlém již dosluhuje a zastupitelé podporují návrh kulturní komise na pořízení
betlému nového. Byl předložen návrh nového betlému od řezbáře.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě přečetl
návrh usnesení a nechal hlasovat.
10 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 11-24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení betlému k umístění do parku v době adventu
a vánočních svátků ve výši do 65 tis. Kč
František Zvolský
starosta obce

