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Usnesení 
 

ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konané d ne 10.6.2013 od 18.00 hod 
na Obecním ú řadě ve Vrátkov ě 

___________________________________________________________________ 
 

 
Usnesení č. 16/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 a v souladu s § 95 odst.2) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích  
schvaluje 
doporučení kontrolního výboru nevyhovět  námitkám proti zápisu z minulého zasedání č. 
1/2013 a  
schvaluje 
zápis z minulého zasedání zastupitelstva č. 1/2013 v původním znění. 
 
Usnesení č. 17/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
schvaluje  
doporučení kontrolního výboru od zápisu č. 2/2013 uvádět v zápise jména zastupitelů, kteří 
hlasovali PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.  
 
Usnesení č. 18/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  
schvaluje  
Závěrečný účet obce Vrátkov bez výhrad. 
 
Usnesení č. 19/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
schvaluje  
Rozpočtové opatření č. 4/2013. 
 
Usnesení č. 20/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
souhlasí  

s předloženou  Smlouvu  o dílo č. 2/2013 uzavřenou s p. Oldřichem Křivanem s tím, že 
smlouva bude změněna následovně :  

- čl. IV. Cena díla písm. c)   
c) Cenová doložka. 
Objednatel se dále zavazuje (po předchozím písemném odsouhlasení) přistoupit na 
zvýšení ceny jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení cen energie, surovin a tím i 
materiálů a výrobků potřebných ke zhotovení díla. Strany se dohodly, že zvýšení nižší 
než 10 % nebude zhotovitel požadovat a objednatel nebude povinen zaplatit. Zhotovitel 
požadované zvýšení prokáže písemně zhotoveným dopočtem. 

- čl. IV. Cena díla písm. d)  
d) Cena za dílo bude uhrazena na základě dílčích faktur. Přílohou faktur bude soupis 
provedených prací potvrzených objednatelem. 
Splatnost faktury je do 14 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za 
to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na 
doručenku.  

- čl. VI. Podmínky provádění díla písm. b)  
Pracovníci:  Ing. Václav Pažout – starosta obce Vrátkov 
 Ing. Helena Seifertová – vedoucí střediska VODOS, s.r.o. 
                    Člen kontrolního výboru 
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- čl. VI. Podmínky provádění díla bude doplněn o písm. h) :     
h) Pokud okolnosti v době výstavby vodovodu umožní provedení a      napojení 
vodovodních přípojek bude toto umožněno. (Připojení hradí vlastník připojované 
nemovitosti)  

- čl. VII. Povinnosti smluvních stran  písm. a) :                              
a)  Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalite a době, včetně všech dokladů a 
zkoušek nutných ke kolaudaci. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.  

- čl. VIII . Jiná ujednání odst.b) 
b) Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude  možno pro nepřízeň 
počasí (např. déšť, mráz apod.) pokračovat v provádění díla. Prodloužení z důvodů 
nepříznivých klimatických podmínek bude zapsáno do stavebního deníku a potvrzeno 
oběma stranami.      

a zároveň 
pověřuje 
starostu podpisem takto upravené smlouvy. 
 
Usnesení č. 21/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
nesouhlasí   
se změnou funkční plochy pozemku p.č. 655 v k.ú. Vrátkov z ovocného sadu  na funkční 
plochu bydlení venkovského typu.  
 
Usnesení č. 22/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
nesouhlasí 
s prodejem části pozemku p.č..740/1 v k.ú. Vrátkov.  
 
Usnesení č. 23/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí 
s akcí OS Rozvoj Vrátkova „Cesta k lidem“ za následujících podmínek : 
1. OS Rozvoj Vrátkova umožní vjezd na sousední pole (p.č. 741/2 a 802 obě v k.ú. 

Vrátkov) po dohodě s uživateli (nájemci) a zástupcem obce. 
2. Nebudou káceny dřeviny starší 10 let. 
3. Vytěžená zemina a odpady nebudou ukládány na pozemky obce. 
4. Zemní práce na pozemku p.č. 750 v k.ú. Vrátkov mohou být prováděny pouze se 

souhlasem a v rozsahu schváleném zástupcem obce. 
5. Prováděné zemní práce nesmí zhoršit stékání dešťových srážek do zastavěného 

území obce. 
6. Udržitelnost projektu zajistí OS Rozvoj Vrátkova. 
7. Zástupcem obce pro tuto akci je jmenován MVDr.P.Košař. 
 
Usnesení č. 24/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
souhlasí  
s tím, příprava veřejných zakázek bude projednána všemi zastupiteli na poradě starosty. 
Zastupitelé zhodnotí jednotlivé možnosti a provedou výběr. Na veřejném zasedání bude 
přednesena zpráva o výběru – nabídky a předneseny argumenty pro výběr určité nabídky. 
V případě závažných připomínek občanů ( o určení závažnosti mohou rozhodnout 
zastupitelé hlasováním) , lze hlasování o zakázce odložit na příští zasedání, do kterého 
budou připomínky probrány a zváženy. 
 
Usnesení č. 25/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
projedná 
Jednací řád zastupitelstva obce Vrátkov na příštím zasedání zastupitelstva obce.  
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Usnesení č. 26/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
projedná  
podmínky čištění požární nádrže a termíny čištění na příštím zasedání zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 27/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích   
rozhodlo 
projednat vypsání výběrového řízení pro uzavření mandátních smluv pro získání dotace na 
výstavbu vodovodů, kanalizace, ČOV a cesty za p. Šebkovou na příštím zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 28/2013  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
souhlasí  
se zaplacením faktury na opravu komunikace Za Pilou ve výši 129.349,- Kč vč. DPH firmě 
Martin Sklenář. 
 
 
 
 
Ve Vrátkově 18. 6. 2013 
 
Zapsala : M.Benešovská 
 
Ověřovatelé :  MVDr.P.Košař 
             A.Mulicová 
 
 


