Z Á P I S č. 4/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 29.9.2014 od 18:00 hod
na obecním úřadě ve Vrátkově
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. V. Pažout, M. Benešovská, Ing. J. Moravcová, A. Mulicová, I.Šebková
Omluveni: D.Susová, MVDr.P.Košař
Občané počet: 9
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Rozhodnutí o námitkách – územní plán
Příspěvek TJ Tuchoraz
Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2014
Rozpočtová opatření
Různé
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce a přítomné občany, konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů zastupitelstva obce a konstatoval, že zastupitelstvo je
schopno se usnášet. Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni A.Mulicová a I.Šebková.
1.1. Byl ověřen zápis z předchozího jednání a nebyly proti němu podány námitky.
Starosta prohlásil zápis z předchozího zasedání za schválený.
1.2. Usnesení z minulých zasedání jsou plněna průběžně.
1.3. Starosta přednesl zveřejněný návrh programu zasedání zastupitelstva. Starosta
navrhl schválit zveřejněný program jednání.
Hlasování proběhlo veřejně :
PRO:

5

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

(Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, Ing.J.Moravcová,
I.Šebková)

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
2. Rozhodnutí o námitkách – územní plán
Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení
připomínek k územnímu plánu. Všichni zastupitelé obdrželi úplné znění návrhu.
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné
závazné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu obce Vrátkov dle předloženého návrhu:
I. zamítá tyto námitky:
a) Námitka RNDr. Vojtěcha Zadražila ze dne 31.03.2014 č.j. MUCB 9814/2014
ke změně funkčního využití pozemku parc. č. 580/4 v k. ú. Vrátkov
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b) Námitka Ing. Jindřišky Moravcové a Ing. Pavla Moravce ze dne 27.03.2014
č.j. 9539/2014 týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. st. 82 v
k.ú. Vrátkov
c) Námitka Ing. Jindřišky Moravcové a Ing. Pavla Moravce ze dne 27.03.2014 č.j.
9539/2014 týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. st. 50/1 v k.ú.
Vrátkov
d) Připomínka Ing. Jindřišky Moravcové a Ing. Pavla Moravce k začlenění pozemku
parc. č. 806/2 - část, 806/16 - část, 806/17, 714/1, 711/1, 711/7, 707/1, 707/3,
707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 716/1 - část, 704/2, 969 - část, 699/1 – část, 699/5 –
část, 678/1 – část, 558, 763/6, 1411/2, 1411/5 a 1411/6, to vše v k.ú. Vrátkov, do
plochy pro bydlení individuální bez veřejné zeleně
II. vyhovuje těmto námitkám:
a) Námitka Ing. Jindřišky Moravcové a Ing. Pavla Moravce ze dne 27.03.2014 č.j.
9539/2014 ke změně funkčního využití pozemku parc. č. st. 67 v k.ú. Vrátkov
b) Námitka Romany Budské a Miroslava Budského ze dne 1.4.2014 č.j. MUCB
9929/2014 ke změně funkčního využití pozemku parc. č. st. 257 v k.ú. Vrátkov
c) Námitka města Český brod ze dne 13.3.2014 č.j. MUCB 8124/2014 ke změně
funkčního využití pozemků parc. č. st. 253 a parc. č. 1421/5 a 1421/6 v k.ú.
Vrátkov
III. částečně vyhověl těmto námitkám: IV. schvaluje návrh vyhodnocení připomínek v tomto znění:
V průběhu řízení nebyly uplatněny připomínky.
V. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů:
a) Koordinované stanovisko vydané KÚSK ze dne 24.2.2014 - připomínky budou
zapracovány do textové části územního plánu
b) Státní pozemkový úřad ze dne 13.3.2014 – zůstává v platnosti stanovisko ze dne
14.8.2013 – připomínky budou zapracovány do územního plánu
c) ČR- Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem –
připomínka bude zapracována do územního plánu
d) MUČB – odbor životního prostředí ze dne 5.2.2014
d1) doporučuje zapracovat stanoviště na vytříděné složky využitelných
odpadů v rámci rozvojové lokality - územní plán neřeší jednotlivosti,
bude řešeno v rámci parcelace pozemků rozvojové lokalitě.
d2) u pozemků sousedících s vodním tokem zachovat pásmo 6 m od
břehové čáry koryta, které bude sloužit ke správě drobného vodního
toku - připomínka bude zapracována do územního plánu
Hlasování proběhlo veřejně :
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

4
0
1

(Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, I.Šebková)
(Ing.J.Moravcová)

Usnesení č. 30/2014 bylo schváleno
3. Příspěvek TJ Tuchoraz
Starosta seznámil všechny přítomné s žádostí Fotbalového klubu Tuchoraz o
příspěvek. Starosta navrhuje žádosti vyhovět
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné
závazné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích finanční příspěvek FC Tuchoraz ve výši 5.000,- Kč.
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Hlasování proběhlo veřejně :
PRO:

5

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

(Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, Ing.J.Moravcová
I.Šebková)

Usnesení č. 31/2014 bylo schváleno
4. Mezitímní účetní závěrka k 30.6.2014
Místostarosta M.Benešovská seznámila všechny přítomné s mezitímní účetní závěrkou
ke dni 30.6.2014. Mezitímní účetní závěrka v plném znění byla zveřejněna na
internetových stránkách obce www.vratkov.cz .K tomuto bodu nebylo přijato žádné
usnesení.
5.

Rozpočtová opatření
M.Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Rozpočtového opatření č.
6/2014. Rozpočtové opatření č.6/2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné
závazné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2014.
Hlasování proběhlo veřejně :
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

5

(Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, Ing.J.Moravcová,
I.Šebková)

0
0

Usnesení č. 29/2014 bylo schváleno
6.

Různé
Starosta informoval všechny přítomné o jednání s majiteli pozemků dotčených
plánovanou výstavbou kanalizace. Dále informoval o ukončení prací pod mostkem na
Dolejším Vrátkově a o svém jednání s ředitelem firmy VODOS s.r.o. Ing. Moravcová
pozvala všechny přítomné na výsadbu nových keřů . Ing. Běhounková pozvala
všechny přítomné na Jabkobraní do Tuchoraze.

7.

Diskuze
Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním
zastupitelů.

8.

Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za práci a zasedání ukončil v 19:00 hod.

Ve Vrátkově 8.10.2014
Zapsala: M. Benešovská
Ing.V.Pažout
starosta

Ověřovatelé: A.Mulicová
I.Šebková

3

