ZÁPIS
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
konaného dne 16. 12. 2019
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Eva Krčilová, František Fiala, Mgr. Jiří
Frantl, Mgr. Andrea Krchová, Mgr. Pavlína Žáková Ph.D., Jan Stegura, Miloš Pilát
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva obce
1. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2020
2. Návrh na schválení vyhlášky - stanovení školského obvodu ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou
3. Návrh na schválení vyhlášky o místním poplatku ze psů
4. Návrh na zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
5. Návrh na pořízení dokumentace pro stavební povolení - odbahnění a obnova vodní nádrže
6. Návrh na spolufinancování dotace na pořízení dokumentace - odbahnění a obnova vodní nádrže
7. Návrh na doplnění usnesení č. 3-7/2019 – pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
8. Návrh na zařazení správního území obce do působnosti MAS Posázaví na období 2021-2027
9. Informace o plnění usnesení
10. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Současně upozornil, že je pořizován audiozáznam pro potřeby pořízení zápisu.
2. Starosta přednesl návrh programu 9. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit.
Přihlásil se pan H. a informoval přítomné v souladu s jednacím řádem, že si pořizuje audiozáznam pro vlastní
účely. Starosta toto oznámení vzal na vědomí.
Nikdo nenavrhl doplnění programu, a proto starosta přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro
Návrh byl přijat. Program 9. zasedání ZO byl schválen.
3. NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2020
Starosta sdělil, že vzhledem k tomu, že se do konce tohoto roku neschválí rozpočet obce na příští rok, je
třeba nastavit pravidla pro nakládání s finančními prostředky na období od 1. ledna 2020 do doby schválení
rozpočtu tak, aby byla zajištěna plynulost hospodaření obce i v tomto období. Za jeden měsíc se může utratit
1/12 výdajů roku 2019.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto přítomné seznámil s návrhem
usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 1-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro počátek roku 2020, kdy
výdaje za 1 měsíc v období platnosti provizoria nepřekročí 1/12 výdajů roku 2019. V tomto období budou
provozní výdaje hrazeny z výsledku hospodaření roku 2019 a veškeré příjmy a výdaje budou součástí
rozpočtu obce po jeho schválení v roce 2020.
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4. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY O STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZŠ A MŠ POŘÍČÍ NAD
SÁZAVOU
Starosta vysvětlil, že na předchozím zasedání byla schválena dohoda o vytvoření společných školských
obvodů. Na tomto zasedání je v návrhu schválení vyhlášky o stanovení společného školského obvodu s obcí
Poříčí nad Sázavou. Vytvoření společného školského obvodu s poříčskou školou upřednostňuje příjem žáků
z naší obce ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání. S navrhovanou vyhláškou byli zastupitelé
seznámeni.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto přítomné seznámil s návrhem
usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 2-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část
společného školského obvodu Základní a mateřské školy Poříčí nad Sázavou. Vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem od vyhlášení.
5. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Starosta informoval, že na podzim letošního roku byla schválena novela zákona o místních poplatcích.
Novelou dochází k významným změnám zákona. Změny se v různé míře dotýkají každého z místních
poplatků. Z tohoto důvodu Ministerstvo vnitra obcím doporučuje provedení revize všech obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích. Mezi nejdůležitější změny např. patří definice poplatníka a osob, na něž
dopadá snížená sazba poplatku ze psů. Z tohoto důvodu starosta navrhl schválit ještě v letošním roce novou
vyhlášku o místním poplatku ze psů, aby nabyla účinnosti od 1. ledna 2020. Poplatek ze psa je navržen ve
výši 200 Kč. Ze zákona je snížena sazba poplatku osobám starším 65 let na 100 Kč. Od poplatku jsou
osvobozeny osoby nevidomé, těžce tělesně postižené apod.
Zastupitelé byli s textem nové vyhlášky seznámeni.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit, zda má někdo jiný návrh.
Přihlásila se zastupitelka Žáková, která vznesla dotaz na znění vyhlášky, kde v článku 2 je uvedeno,
že držitelem psa je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky. Myslí si, že to není správná definice, že by mělo být uvedeno - na území obce Mrač. Jak to je
ve vzorové smlouvě na stránkách ministerstva. Otázkou je kdo musí platit.
Starosta odpověděl, že je návrh právě podle metodického pokynu Ministerstva vnitra a zeptal se, jak to bude,
když si chatař přihlásí psa.
Zastupitelka Žáková požaduje ověření správnosti vyhlášky.
Starosta doplnil, že z metodického pokynu vyplývá, že každý držitel psa musí někde psa přihlásit a platit
poplatek. Člověk, který má např. sídlo v Praze a bude bydlet na chatě v Mrači, přihlásí psa v Mrači.
Tak se zeptal, jak se to má upravit.
Zastupitelka Žáková sdělila, že ve vzoru je to takto: fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce … a pro chataře navrhla znění ve smyslu – že platí osoby, které jsou přihlášené nebo
mají sídlo na území obce Mrač a osoby, které na území obce Mrač vlastní nemovitost.
Zastupitelka Žáková ještě navrhla ke zvážení, že ve vzoru se navrhuje možnost platby poměrné části, když
někdo přihlásí psa v prosinci, aby neplatil částku za celý rok.
Zastupitel Škramlík nesouhlasí s návrhem paní Žákové o placení poměrné částky
Starosta nechal hlasovat o placení poměrné části poplatku
1 pro (Žáková)
8 proti
2 zdržel se ( Stegura, Pilát)
Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 3-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu poplatku v poměrné výši v případě změny
v průběhu kalendářního roku
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Starosta následně seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování o celé vyhlášce včetně
změny v článku 2 dle návrhu zastupitelky Žákové.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 4-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyhlášení.
Proběhla krátká diskuze o rozmístění košů na psí exkrementy, o neukázněném chování majitelů psů, kteří
si exkrementy po svých psech neuklízí.
6. NÁVRH NA ZVÝŠENÍ ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZASTUPITELSTVA
Starosta sdělil, že v pondělí 9. prosince schválila vláda plošné zvýšení odměny členů zastupitelstev
územních samosprávných celků o 7,5 %. V případě neuvolněných zastupitelů se odměna poskytuje nejdříve
ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo. Pokud budeme navýšené odměny
vyplácet neuvolněným zastupitelům již od ledna 2020 je nutné schválit jejich zvýšení na dnešním zasedání
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit.
Zastupitelka Krchová sdělila, že by to mělo zůstat tak, jak to je. Nezvyšovat. Vědět o kolik by se to zvýšilo
a co by se za to dalo pořídit.
Účetní Ing. Průcha odpověděl cca 15000 Kč za rok (1100 za měsíc)
Zastupitelka Žáková – jak často se zvyšují odměny
Starosta – v poslední letech
Zastupitel Stegura požádal o hlasování o návrhu, aby zůstaly odměny ve stejné výši a nezvyšovaly se.
Starosta přistoupil k hlasování o návrhu zastupitele Stegury, aby se nenavyšovaly odměny zastupitelů.
4 pro (Krchová, Žáková, Pilát, Stegura)
7 zdržel se (Zvolský, Škvor, Frantl, Krčilová, Fiala, Jůzová, Škramlík)
Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 5-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce o 7,5%, nezvyšovaly.
Starosta se vrátil k původnímu návrhu usnesení, přečetl ho a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 6-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce o 7,5%. Odměny budou vypláceny měsíčně s účinností od 1. ledna 2020.
4 pro (Zvolský, Škvor, Frantl, Krčilová)
1 proti (Stegura)
6 zdržel se ( Krchová, Žáková, Pilát, Fiala, Jůzová, Škramlík)
Návrh nebyl přijat.
7. NÁVRH NA POŘÍZENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ – ODBAHNĚNÍ A OBNOVA
VODNÍ NÁDRŽE
Starosta sdělil, že v souvislosti s pořízením dokumentace na rekonstrukci dolní vodní nádrže v Mrači byli
osloveni 3 projektanti, kteří se zabývají vodohospodářskými stavbami. Jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka Projekční kanceláře Ing. Kůrky z Přelouče. Předmětem je vypracování projektové dokumentace
včetně inženýrské činnosti na odbahnění a rekonstrukci všech objektů vodní nádrže, tzn. opravu a
rekonstrukci břehů, výpusti, opravu návodního svahu hráze. Součástí dokumentace bude položkový rozpočet
a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení. Projektant také zajistí geodetické zaměření a chemický
rozbor sedimentu. Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu, nebo
zda má někdo dotaz.
Zastupitel Stegura – z jakého důvodu to bude obec Mrač dělat, ani ve strategickém plánování se nedozvěděl
nic, co by se týkalo těchto dvou rybníků a druhý dotaz kolik bude spoluúčast obce na financování
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Starosta odpověděl, že financování je další bod programu a že bude 50% z ceny, pokud se získá dotace.
A bude se to dělat, protože je to potřeba, to vidí každý občan, který jde kolem. Je potřeba dát nádrž do
pořádku, a připomněl, že obě uskupení to měly ve volebním programu.
Zastupitel Škramlík – je to v havarijním stavu
Starosta – nedá se udržovat jižní svah, pokud nezamrzne nádrž, tak se k němu nelze jinak dostat. V roce
2013 při povodních začal břeh ujíždět.
Zastupitelka Krchová – nejde o to, abychom si tady řekli, co se udělá, ale aby se vše vysvětlilo občanům, jde
o velký rozsah
Starosta – co obsahuje celá projektová dokumentace bude v zápise. Že je potřeba tento stav řešit musí vidět
každý, kdo se dívá kolem sebe. Budeme mít projekt, na který možná získáme dotaci. A v dalším dotačním
období půjde 70 % financí na životní prostředí, což by se mělo týkat i vodních nádrží, a to je i náš záměr
odbahnění a rekonstrukce.
Zastupitel Stegura – je představa – odhad, na kolik korun by to mělo vyjít
Starosta - jedna z hlavních položek bude odbahnění, to bude vycházet až podle zaměření, to se teď nedá
odhadnout
Zastupitel Fiala – cenu budeme znát, až bude zpracovaný položkový rozpočet, který bude součástí
projektové dokumentace
Zastupitelka Žáková si vyžádala, aby bylo v zápise uvedeno, že oceňuje, že je snaha připravovat projekty
z dotace Evropské unie dopředu, je to klíčová věc pro financování malé obce. Zaráží jí, že to není ve
strategickém plánu a navrhuje jeho aktualizaci, aby obec v následujících letech mohla žádat o dotace.
Starosta se zeptal - když nejsou vyhlášeny dotace, tak čeho se budeme držet
Zastupitelka Žáková – zmínila, co řekl starosta, že v dalším dotačním období půjde 70 % na životní prostředí,
a že operační programy nejsou připraveny a navrhla schůzku, aby se připravily dokumentace
Zastupitel Škvor – dodal, že ve strategickém dokumentu je uvedeno, že obec má povinnost starat se o svůj
majetek a spravovat ho. A nádrž je v majetku obce, nebuduje se nic nového.
Zastupitelka Krchová – jde o to, že když to bude ve strategickém dokumentu, tak můžeme žádat o dotace
a když to tam není, tak nic nedostaneme. Chtějí, aby byla šance žádat
Zastupitelka Žáková doplnila, že mezi investicemi odbahnění nádrže není
Starosta – strategický dokument řeší hlavně investiční záležitosti, zákon o obcích řeší, že se má obec starat
o svůj majetek
Zastupitelka Krchová - strategický dokument je povinnou přílohou žádosti o dotaci
Starosta – chtěl by vědět, jestli je vůbec někdo čte, např. u žádosti o dotaci na komunikaci jen čestně
prohlašoval, že tento dokument má obec zpracovaný
Starosta ukončil rozpravu o strategickém dokumentu a přítomné seznámil s návrhem usnesení a přistoupil
k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 7-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace na odbahnění
a rekonstrukci vodní nádrže v Mrači, kterou vypracuje Ing. Václav Kůrka – Projekční kancelář, Příčná 1389,
Přelouč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
8. NÁVRH NA SPOLUFINANCOVÁNÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ DOKUMENTACE NA ODBAHNĚNÍ
A OBNOVU VODNÍ NÁDRŽE
Starosta sdělil, že v souvislosti s předchozím bodem programu podáváme žádost o dotaci na částečnou
úhradu projektové dokumentace na odbahnění a rekonstrukci vodní nádrže ze Středočeského fondu časné
přípravy projektů pro příští dotační období. Dotace je ve výši 50%. Požadavkem kraje je schválení zajištění
finanční spoluúčasti k dotaci.
Starosta se zeptal, zda se chce ještě někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto starosta přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 8-9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění vlastních zdrojů z rozpočtu obce Mrač
na spolufinancování dotace ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP
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9. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ USNESENÍ č. 3-7/2019 – POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO
JSDHO
Starosta navrhl doplnit usnesení č. 3 ze 7. zasedání o sdělení, že jsme pořídili dopravní automobil od
společnosti HAGEMANN v ceně 1.466.400 Kč a o pověření starosty k podpisu kupní smlouvy. Doplnění je
z důvodu upřesnění a správnosti postupu pořízení automobilu.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto starosta přítomné seznámil
s návrhem doplněného usnesení a přistoupil k hlasování
8 pro
3 zdrželi se (Krchová, Žáková, Pilát)
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 9-9/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce od společnosti HAGEMANN
a.s., Krnovská 117, Opava, v ceně 1.466.400 Kč
- zajištění vlastních zdrojů z rozpočtu obce Mrač na spolufinancování dopravního automobilu pořizovaného
v rámci programu Ministerstva vnitra Dotace pro jednotky SDH obcí 2019
- pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
10. NÁVRH NA ZAŘAZENÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE DO PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
(MAS) POSÁZAVÍ NA OBDOBÍ 2021-2027
Starosta sdělil, že Posázaví, obecně prospěšná společnost jako organizace, která zajišťuje finanční a
administrativní náležitosti Místní akční skupiny Posázaví, se chystá k aktualizaci působnosti na roky 2021 2027. Před zahájením této aktivity by stejně jako pro současné období 2014 -2020 přivítali souhlas schválený
zastupitelstvem naší obce.
Tento souhlas bude Posázaví jako garant fungování místní akční skupiny přikládat k jednotlivým
dokumentům, se kterými se bude MAS ucházet v dalším programovém období 2021-2027 o finanční zdroje
z evropských operačních programů. Tyto zdroje, které půjdou do územní působnosti prostřednictvím MAS
Posázaví, budou určeny jak pro potřeby obcí, tak pro neziskové organizace, spolky a podnikatele. Přesné
zaměření projektů pak bude výsledkem připravované Strategie.
Zároveň bude připravována také aktualizace rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Posázaví. I pro tuto
aktivitu přivítají schválení zastupitelstvem.
Pokud trvá zájem zastupitelů na zařazení správního území obce do území působnosti místní akční skupiny
Posázaví a turistické oblasti Posázaví, navrhl starosta schválení požadavku.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto přítomné seznámil s návrhem
usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 10-9/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zařazení správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2021 – 2027
- zapojení správního území obce Mrač do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021- 2027 včetně
strategických plánů Leader
- zařazení správního území obce Mrač do území turistické oblasti Posázaví
- pověřuje starostu obce podpisem schvalovacího protokolu

10. RŮZNÉ
Mračský okrašlovací spolek, z.s.
Starosta předal slovo panu Pavlu Hejzlarovi, předsedovi Okrašlovacího spolku Mračos, aby představil spolek.
Spolek založili v polovině října 2019, činnost, kterou chtějí provozovat, vystihuje slovo okrašlovací.
Okrašlovací spolky vznikaly od poloviny 19. století, hlavním motivem jejich vzniku byl silný vztah k přírodě
a vlastenecké cítění. Byl kladen důraz na čistotu a upravenost sídel a jejich ozeleňování, postupně se
přidávala ochrana přírody a historických památek spolu s účastí na kulturním životě (např. pořádání výstav,
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přednášek, koncertů). Mezi turisticky motivované činnosti patřila výstavba naučných stezek, laviček,
odpočinkových míst, rozhleden.
Po roce 1989 došlo k obnově zakládání těchto spolků, v dnešní době jich funguje cca 100. Než založili
Mračský okrašlovací spolek, tak byli inspirováni vlastní činností předků z doby před 100 lety spojenou se
zálibou ke staromilství, s možností něco podniknout. Nechtějí být politickým subjektem, chtějí být otevřeni
každému, kdo bude chtít se spolkem spolupracovat nebo se na akcích podílet. Připravují webové stránky,
kde představí své záměry a kalendář akcí. Věří, že činnost bude přínosem pro život naší obce.
Starosta se zeptal, kdo je členem
Pan Hejzlar - v současné době máme asi 14 členů.
Přesun finančních prostředků ze studií na úpravu svahu v Podmračí
Starosta sdělil, že na předchozím zasedání byl schválen přesun finančních prostředků za pořízení studií na
úpravu příkrého svahu v místě sportoviště v Podmračí. Úpravy svahu včetně odvozu přebytečného materiálu
byly provedeny za 68 tisíc korun a uložení na skládku stálo 45 tisíc korun.
Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz.
Radek Dvořák – jestli se plánuje další úprava sportoviště, jestli se občané mohou zapojit do ozelenění
Starosta – odpověděl, že upravený terén bude zatravněn
Radek Dvořák - zda se budou osazovat prvky, jestli je představa
Starosta – představu má, bude to součástí rozpočtu v příštím roce
Radek Dvořák – zda je budou provádět ještě úpravy hřiště, kde se pálily čarodějnice
Starosta - jiné úpravy nejsou v plánu, terén se urovnal, aby se dal lépe udržovat, v posledních letech se pálily
čarodějnice na tvrzi
Miloš Pilát – co se plánuje místo poražené lípy (na návsi)
Starosta – musí se odstranit kořen, pak se vysadí lípa
Zastupitelka Žáková – kolik se sešlo připomínek k územnímu plánu a jaký bude harmonogram
Starosta – na příštím zasedání se bude schvalovat zadání, podklady zašle. Připomínek přišlo hodně, přesný
počet neví
Zastupitel Stegura – komíny na spodní bytovce se nestihly udělat, co bude dál
Starosta - bude provedeno po topné sezóně, bylo to složité, dva komíny dělali čtyři dny, komíny jsou
uskakované
Zastupitel Stegura – předpokládá, že byly provedeny kamerové zkoušky
Starosta – ano, byly provedeny, u první bytovky se práce povedly, ale jsou časově náročné, kamerovou
zkouškou nelze zjistit např. tvrdost cihly, armaturu v betonu
Zastupitelka Žáková – kdy budou nové webové stránky obce
Starosta – stránky budou v provozu do konce tohoto roku
ZÁVĚR
Starosta popřál klidné prožití svátků vánočních a také všem popřál mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce. Poděkoval všem za účast a ukončil 9. zasedání zastupitelstva obce.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 20. ledna 2020.

František Zvolský
starosta obce
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