ZÁPIS
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 10. 6. 2015
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Jiří Škramlík, Ing. Vladimír Hatala, František Fiala, Jana Černá,
Veronika Pilařová, Dana Jůzová, Ing. Libor Truhelka, Jan Štěpánek, Jarolím Lukáč
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva obce:
1. Plnění usnesení
2. Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2014
3. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
4. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
5. Návrh na schválení darovací smlouvy na vybavení 1. třídy ZŠ Poříčí nad Sázavou
6. Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky o vytvoření společných školských obvodů
7. Návrh na schválení koncesní dokumentace pro výběr provozovatele kanalizace
8. Návrh na schválení smlouvy na provozování vodovodu
9. Různé
10. Závěr

1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 4. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Starosta přednesl návrh na doplnění programu o úpravu rozpočtu.
Starosta se poté zeptal, kdo souhlasí s doplněním programu a nechal hlasovat.
9 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a zařazen jako druhý bod programu.
Jiný návrh doplnění programu nebyl přednesen, starosta přistoupil k hlasování.
9 hlasů pro

Návrh byl přijat. Program 4 zasedání ZO byl schválen.

V 19:35 hodin se dostavili zastupitelé V. P. a J.Č.
3. Plnění usnesení
Starosta sdělil, že usnesení jsou průběžně plněna.
Poté uvedl, že byl zveřejněn záměr prodeje bytu v bytovém domu č. p.224, ke kterému se prozatím nikdo
nepřihlásil. Dne 10.6.2015 se přihlásila pouze jedna osoba k prohlídce bytu, která proběhla následující den.
Dále přítomné starosta seznámil s průběhem jednání s rodiči z Mrače a zástupci obce Poříčí nad Sázavou
a ředitelem Základní školy v Poříčí nad Sázavou ve věci umístění mračských dětí do školy a školky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

4. Úprava rozpočtu – schválení rozpočtového opatření č. 2/2015
Starosta vysvětlil, že se jedná o přesun finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč v kapitole komunální služby
na pořízení mechanicky sklopného přívěsného vozíku o celkové hmotnosti 750 kg, který bude využíván
s vozidlem Multikar.
Dále starosta přednesl žádost čerčanské organizace Českého svazu včelařů, která sdružuje také včelaře
z Mrače, o finanční příspěvek na podporu včelařství. Po projednání se zastupiteli byla navržena částka ve
výši 5.000,- Kč.
Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 1-4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
prostředky v rámci rozpočtu obce pro letošní rok, jak bylo navrženo.
10hlasů pro, 1hlas zdržel se

a přesouvá finanční

Návrh byl schválen.

5. Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2013
Starosta sdělil, že předmětem schvalování je účetní závěrka obce Mrač sestavená k 31. 12. 2014.
Schvalování účetní závěrky se uskutečňuje na základě podkladů dodaných od účetního obce, a to účetní
závěrky, inventarizační zprávy a zprávy o přezkoumání hospodaření obce, se kterými se zastupitelé měli
možnost seznámit.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen ani nebylo sděleno stanovisko. Poté starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 2-4/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí, že účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Mrač a účetní závěrku schvaluje.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen.

6. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Starosta vysvětlil, že výsledkem účetní závěrky je celkové hospodaření obce v roce 2014, a následně je
navrženo schválení závěrečného účtu obce. Rozpočet obce na rok 2014 byl sestaven v souladu se
zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Rozpočet byl
sestaven jako vyrovnaný, snahou bylo omezit výdaje a finanční prostředky tak přesunout do kapitoly
kanalizace. Návrh rozpočtu byl po zveřejnění projednán a schválen usnesením Zastupitelstva obce dne
23. dubna 2014.
V průběhu roku 2014 byla provedena 4 rozpočtová opatření, na jejichž základě došlo ke zvýšení v příjmové
části rozpočtu o 2. 335. 000,- Kč ve výdajové části ke snížení o 1.456.000,- Kč. Obec tak v roce 2014
hospodařila s přebytkem 3. 791 000,- Kč. Účetní Ing. Průcha doplnil informaci o skutečném přebytku, který
byl ve výši 5.077 000,- Kč z důvodu proplacení části uznatelných nákladů v rámci dotačního titulu
odkanalizování obce.
Závěrečný účet obce byl zveřejněn dne 18. května na úřední desce k seznámení veřejnosti.
Starosta přítomné informoval, že Obec Mrač, získala v ratingovém hodnocení za rok 2014 nejvyšší možný
stupeň „A“. Z celkového počtu 114 obcí okresu Benešov jich toto prestižní ocenění získalo pouze 15.
V rámci celé České republiky se obec Mrač řadí do skupiny pouhých 8% obcí s tímto oceněním.
Hodnocení vyjadřuje známku kvality finančního hospodaření v souladu se standardy ratingových agentur.
Výsledný stupeň svědčí o míře schopnosti obce dodržovat své závazky na základě kvality rozpočtového
a finančního řízení v minulých letech.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen ani nebylo sděleno stanovisko. Starosta přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 3-4/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet obce a schvaluje, inventarizační
zprávu, zprávu o přezkoumání hospodaření obce a celoroční hospodaření obce za rok 2014. Zastupitelstvo
obce souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2014 na účet nerozděleného zisku roku 2015
11 hlasů pro

Návrh byl schválen

7. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Starosta vysvětlil, že každý rok je prováděno přezkoumání hospodaření obce. Navrhl, aby i za letošní rok
toto přezkoumání provedl Ing. Miloš Pavlík, který audit prováděl i v předchozích letech. Podmínky
provedení auditu zůstávají stejné jako v roce 2014.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen ani nebylo sděleno stanovisko. Starosta přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 4-4/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby za rok 2015 provedl externí přezkoumání
hospodaření obce auditor Ing. Miloš Pavlík. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen.

8. Návrh na schválení darovací smlouvy na vybavení 1. třídy ZŠ Poříčí nad Sázavou
Starosta připomněl, že na počátku letošního roku byla naše obec požádána obcí Poříčí nad Sázavou
o finanční podporu na vybavení 1. třídy základní školy pro rok 2015/2016. Podpora ve výši 100 tis. Kč byla
po jednání s rodiči a se zastupiteli předběžně přislíbena již na společné schůzce zástupců obcí Poříčí, Mrač
a Nespeky 9. února 2015. Obec Poříčí požaduje částku převzít pouze na základě darovací smlouvy bez
záruk dalšího příjmu dětí. S návrhem smlouvy byli zastupitelé seznámeni.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Po krátké rozpravě
přečetl starosta návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 5-4/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním darem ve výši 100 tis. Kč na vybavení
1. třídy Základní a mateřské školy v Poříčí nad Sázavou pro školní rok 2015-2016. Dar bude převeden na
účet obce Poříčí nad Sázavou do 30.6.2015. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen.

9. Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky o vytvoření společných školských obvodů
Starosta sdělil, že na předchozím zasedání zastupitelstva byla schválena dohoda o vytvoření společných
školských obvodů. Na tomto zasedání je v návrhu schválení vyhlášky o stanovení společného školského
obvodu s městem Benešov. Navrhovaná vyhláška obce Mrač je navržena v souladu s již schválenou
vyhláškou města, se kterou byli zastupitelé seznámeni.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen ani nebylo sděleno stanovisko.
Starosta znovu vysvětlil, že zařazením do spádových obvodů konkrétních základních škol, má tato škola
povinnost přijmout žáky z naší obce ke školní docházce. Neznamená to ale, že by se proto žáci nemohli
hlásit do jiné základní školy. Ta už ale povinnost příjmu dětí nemá a vyhovění nebo zamítnutí příjmu žáka
je na jejím řediteli, zejména z důvodu kapacity školy. Schválením vyhlášky o vytvoření společného
školského obvodu s městem Benešov nebyla porušena dohoda s jinou školou. Do základních škol
v Benešově dochází v současné době 15 dětí z Mrače.
Následně starosta přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 6-4/2015 Zastupitelstvo obce Mrač schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základních škol Dukelská č. p. 1818, Benešov a Jiráskova č. p. 888,
Benešov. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyhlášení.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen.

10. Návrh na schválení koncesní dokumentace pro výběr provozovatele kanalizace
Starosta vysvětlil, že podmínkou získané dotace na „Odkanalizování obce Mrač“ je také nutnost výběru
provozovatele této infrastruktury. Zpracovatel koncesní dokumentace byl schválen na předchozím zasedání

zastupitelstva. (zpracovává ji společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba). Na dnešním zasedání je
v návrhu schválení projektu kvalifikační dokumentace a koncesní smlouvy pro výběr provozovatele

odkanalizování obce. Jedná se o odbornou záležitost, která bude následně podrobena kontrole
a odsouhlasení SFŽP. Zastupitelé byli s koncesním projektem seznámeni.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen ani nebylo sděleno stanovisko.
Usnesení č. 7-4/2015 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kvalifikační dokumentaci a koncesní
smlouvu ke koncesnímu řízení „Provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu obce Mrač“
11 hlasů pro

Návrh byl schválen.

11. Návrh na schválení smlouvy na provozování vodovodu
K 30. červnu letošního roku končí smlouva na zajištění provozu obecního vodovodu, který provozuje
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. Smlouva byla sepsána v roce 2007. Po té byla prodloužena
na dobu předchozího volebního období. V návaznosti na provozování stavby „Přivaděče Javorník-Benešov“
touto společností a z důvodu bezproblémové spolupráce je doporučeno prodloužení smlouvy.
Po projednání se zastupiteli starosta navrhl prodloužit smlouvu s VHS Benešov s.r.o. o 4 roky, a to po dobu
tohoto volebního období, do 30.6.2019.
Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo zda chce sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen ani nebylo sděleno stanovisko.
Usnesení č. 8-4/2015 Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s prodloužením „Smlouvy o zajištění
provozu vodohospodářské infrastruktury obce Mrač“ se společností VHS Benešov do 30. června 2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
11 hlasů pro

Návrh byl schválen.

12. Různé
Starosta podal aktuální informace ke stavbě odkanalizování obce. V rámci stavby je vybudována většina
kanalizačních stok, chybí ještě dokončit část stoky před bývalými stavebninami otevřeným výkopem a stoku
na východní části návsi a kolem hasičské zbrojnice k č.p. 63 tj. k Hnátkům. Tento úsek je v kronice popsán,
jako nejsložitější v rámci budování obecního vodovodu. Dále již byly vybetonovány nádrže na stavbě
čistírny odpadních vod. Byla prověřena jejich těsnost. Dále bylo stavebně osazeno zhruba 30 domovních
šachet včetně připojení na hlavní stoky.
Dále starosta informoval o stavbě „Přivaděče Javorník-Benešov“. Na katastru naší obce bylo položena část
potrubí. Vodojem v Podmračí II. by měl být dostavěn v průběhu prázdnin. Největším zásahem bude
propojení vodojemu s čerpací stanicí, které bude uloženo v silnici na Soběhrdy. Silnice bude z tohoto
důvodu uzavřena. Přesný termín zatím není znám. Stavba jako celek je stále v časovém skluzu, což
vyvolává velké obavy v souvislosti s termínem dokončení.

13. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil 4. zasedání zastupitelstva obce.

František Zvolský
starosta obce

