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Z Á P I S č. 3/2014 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dn e 30.6.2014 od 18:00 hod 
na obecním ú řadě ve Vrátkov ě 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, Ing. J. Moravcová, D. Susová,  A. Mulicová,  
                 I.Šebková 
 
Omluveni : MVDr. P. Košař 
 
Občané počet: 12 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva 
3. Mezitímní účetní závěrka k 31.3.2014 
4. Smlouva s firmou EKOKOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

včetně Dodatku č.1 
5. Žádost o zřízení autobusové zastávky u hřbitova 
6. Žádost o řešení stromů před čp. 98 
7. Žádost p. Hanzlové o příspěvek na provoz obchodu s potravinami 
8. Oprava komunikace na Dolejším Vrátkově 
9. Památník padlým v 1.světové válce 
10. Územní plán 
11. Komunikace Za Pomníkem 
12. Návrh na nákup techniky na údržbu veřejného prostranství 
13. Připomínky, návrhy, podněty zastupitelky Ing. Moravcové 
14. Rozpočtová opatření 
15. Různé 
16. Diskuze 
17. 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 zveřejněný program jednání schválit.   
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
  Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.   
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2. Stanovení po čtu členů zastupitelstva 
Starosta informoval přítomné, že v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích musí  zastupitelstvo obce stanovit počet členů zastupitelstva na další období. 
Navrhuje, aby pro volební období 2014 - 2018 byl počet členů zastupitelstva 7. 
 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
stanovuje počet členů Zastupitelstva obce  Vrátkov pro volební období 2014 – 2018 
na 7 zastupitelů. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 18/2014 bylo schváleno  
 
3. Mezitímní ú četní závěrka k 31.3.2014 
Místostarosta M.Benešovská seznámila všechny přítomné s mezitímní účetní závěrkou 
ke dni 31.3.2014. Mezitímní účetní závěrka v plném znění byla zveřejněna na 
internetových stránkách obce www.vratkov.cz .K tomuto bodu nebylo přijato žádné 
usnesení. 

 
4. Smlouva s firmou EKOKOM o zajišt ění zpětného odb ěru a využití odpad ů 

z obalů včetně Dodatku č. 1 
Starosta seznámil všechny s tím, že vzhledem k novému Občanskému zákoníku je 
nutné uzavřít novou smlouvu s firmou EKOKOM na zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů. Zastupitelé měli možnost seznámit se s celým zněním 
smlouvy včetně dodatku na poradě starosty. Starosta navrhuje smlouvu schválit. 
 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu se § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje Smlouvu s firmou EKOKOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů včetně Dodatku č.1 a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy a 
dodatku. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 19/2014 bylo schváleno  
 

5. Žádost o z řízení autobusové zastávky u h řbitova 
Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí paní Marie Černé o zřízení 
autobusové zastávky u hřbitova. Starosta informoval o svém jednání se zástupcem 
firmy ROPID p. Hofhanslem, který ve zřízení zastávky nevidí žádný zásadní problém. 
P. Hofhansl prý pouze upozornil, že se bude jednat i o změnu v jízdním řádu a proto 
je nutné naplánovat zřízení k termínu změny jízdních řádů. Starosta dále informoval, 
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že plánované stanoviště zastávek je na pozemcích obce Tismice a tudíž je nutné 
požádat o souhlas majitele pozemků tj. obec Tismice. 
Proběhla diskuze. Občany zajímalo kolik bude stát vybudování zastávky. Starosta 
odpověděl, že bude nutné vybudovat zastávky v obou směrech jízdy a že 
předpokládá náklady ve výši cca 60.000,- Kč. Zároveň podotkl, že obec Tismice 
požádáme o spolufinancování . Všichni přítomní  zřízení autobusové zastávky u 
hřbitova podpořili. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu se § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí s vybudováním autobusové zastávky u hřbitova a pověřuje starostu dalším 
jednáním v této věci, především s obcí Tismice (požádat Zastupitelstvo obce 
Tismice o souhlas se stavbou na jejich pozemku a o případné spolufinancování ). 
 

Hlasování proběhlo veřejně : 
PRO:  6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 

 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 20/2014 bylo schváleno  
 

6. Žádost o řešení strom ů před čp. 98 
Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí p. Václava Doležala , Vrátkov 98. 
Pan Doležal žádá o vykácení vzrostlých smrků před svou nemovitostí, neboť se 
domnívá, že stromy ohrožují jeho majetek. Svou žádost dále opírá o dendrologický 
posudek Ing.Václava Bažanta. Paní D.Susová informovala, že p. Bažant v posudku 
doporučuje vykácet tři smrky a u čtvrtého zredukovat korunu. Starosta informoval o 
tom, že p. Boštička,Vrátkov 61, který bezprostředně sousedí s pozemkem, na kterém 
se smrky nacházejí, s jejich vykácením nesouhlasí. Dále uvedl, že navržené opatření 
pana Bažanta je z estetických důvodů a dále z důvodů, že zmíněné tři smrky brání 
v růstu čtvrtému. Důvodem navrženého opatření není skutečnost, že by některý ze 
smrků  hrozil pádem. 
Proběhla diskuze. Většina přítomných souhlasí s pokácením všech čtyř smrků, neboť 
představují bezpečnostní riziko. Dále bylo diskutováno o vhodné zeleni na tento 
pozemek.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí s vykácením 4 smrků na pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Vrátkov s tím, že dané 
prostranství bude osázenou jinou vhodnou zelení. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   5 ( M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, Ing.J.Moravcová, 
 I.Šebková) 

PROTI: 1 (Ing.V.Pažout) 
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 21/2014 bylo schváleno  
 
7. Žádost p. Hanzlové o p říspěvek na provoz obchodu s potravinami  

Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí p. Gabriely Hanzlové o příspěvek na 
provoz obchodu s potravinami. P.Hanzlová předložila zastupitelům seznam občanů, 
kteří obchod navštěvují a výsledek hospodaření obchodu za duben – červen 2014. A.   
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Mulicová navrhla podmínit přiznání příspěvku zbouráním provizorního přístřešku před 
obchodem.  
Proběhla diskuze. Během diskuze bylo dohodnuto, že přístřešek bude odstraněn do 
31.7.2014. Příspěvek po tomto termínu bude vyplácen pouze v případě, že přístřešek 
bude zbourán. Přítomná p. Hanzlová s výše uvedenou podmínkou souhlasila a 
přislíbila odstranění přístřešku v daném termínu. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000 Kč měsíčně do konce roku 2014 p. 
Gabriele Hanzlová, Vrátkov 10 na provozování obchodu s potravinami s podmínkou, 
že do 31.7.2014 bude odstraněn provizorní přístřešek před obchodem. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová ,I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 22/2014 bylo schváleno  
 
8. Oprava komunikace na Dolejším Vrátkov ě 

Starosta Ing. V. Pažout informoval o jednáních s p.Křivanem. Pan Křivan byl 
dodavatelem stavebních prací na akci Vodovodní řad západ, Dolejší Vrátkov. Do 
30.6.2014 pan Křivan práci na této akci nedokončil, zbývá konečná úprava 
komunikace za cca 110.000,- Kč vč. DPH a úprava a asfaltování vodovodních 
přípojek za cca 34.000,- Kč. Starosta informoval přítomné  o schůzce dne 6.5.2014, 
na kterou zastupitelé pozvali pana Křivana. Zde p.Křivan přislíbil dokončit práce do 
20.6.2014. Před tímto datem p. Křivan starostu telefonicky informoval, že termín 
nebude moci dodržet, ale termín dokončení nebyl schopen upřesnit (telefonátu byla 
přítomna p. Benešovská). P. Ing. Moravcová uvedla, že ji p. Křivan sdělil, že žádá o 
prodloužení termínu do 31.7.2014. Starosta přečetl dopis občanů , kteří žádají 
zastupitele o urychlené řešení. Starosta navrhuje ukončit smlouvu s panem 
Křivanem. Starosta již popal jiné firmy, které by mohly provést konečnou úpravu 
povrchu komunikace. Nejvýhodnější je nabídka Jiřího Ropka z  Českého Brodu - 
cena 167.008,20 Kč vč. DPH. Starosta navrhuje objednat úpravu a asfaltování 
komunikace na Dolejším Vrátkově u Jiřího Ropka .  
 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí s ukončením Smlouvy o dílo č. 2/2013 s panem Křivanem z důvodů 
nedodržení termínu dokončení prací. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 23/2014 bylo schváleno  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
vybralo firmu Jiří Ropek, Český Brod, IČ 40008665 na dokončení úprav povrchu 
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komunikace na Dolejším Vrátkově po výstavbě vodovodu za cenu 167.008,20 Kč vč. 
DPH v rozsahu prací dle nabídky ze dne 17.6.2014. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 24/2014 bylo schváleno  
 
9. Památník padlým v 1. sv ětové válce 

Starosta seznámil všechny přítomné s dopisem Ing. Moravcové. Ing. Moravcová 
uvedla, že je osobně výsledkem realizace a jejím průběhem velice zklamána a 
výsledek realizace projektu nepovažuje za důstojnou poctu padlým v 1. světové 
válce a že byla porušena pravidla pro kolektivní a komunitní rozhodování. Z těchto 
důvodů žádá o zrušení usn. č.52/2013 a o uvolnění z administrace projektu .   
Starosta Ing. V.Pažout a M.Benešovská informovali o svém jednání na MAS 
Pošembeří. Na základě jednání s MAS Pošembeří p. Benešovská vypracovala 
změnové hlášení, ve kterém byli popsány změny, které nastaly v průběhu realizace 
projektu. Dle sdělení pracovnic MAS Pošembeří je obvyklé, že během realizace 
projektu dojde ke změnám. M.Benešovská seznámila přítomné se 
zněním změnového hlášení a zvláště upozornila na změnu místa realizace projektu 
(rozšířeno o p.č.673/1), neboť způsobilé výdaje na opravu památníku činily 319.900,- 
Kč a zbývající část způsobilých výdajů ve výši 34.100,- Kč by obec ráda použila na 
úpravu veřejného prostranství kolem kaštanu (p.č. 673/1). Se změnami MAS 
Pošembeří souhlasil a hlášení bylo posláno na SZIF.    
 

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 ruší usnesení č. 52/2013 a uvolňuje p. Ing. Moravcovou z administrace 
projektu Odkaz předků – pocta padlým v 1. světové válce na vlastní žádost.  
 

Hlasování proběhlo veřejně  : 
PRO:   5 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 

 I.Šebková) 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 1 (Ing.J.Moravcová) 

Usnesení č. 25/2014 bylo schváleno  
 
10. Územní plán 

Starosta seznámil všechny přítomné o svém jednání na MěÚ Český Brod ve věci 
vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu. Výsledkem jednání je Návrh 
rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek. S některými námitkami a 
připomínkami starosta všechny přítomné seznámil. Úplné znění Návrhu obdrželi 
všichni zastupitelé. K námitkám a připomínkám mají dotčené orgány a krajský úřad 
ve stanovené lhůtě uplatnit svá stanoviska. K tomu to bodu nebylo přijato žádné 
usnesení. 

 
11. Komunikace Za Pomníkem 

M.Benešovská informovala, že obec na opravu komunikace Za Pomníkem dotaci 
nezískala. Starosta sdělil, že počátkem roku 2014 bylo vydáno stavební povolení, 
které má platnost 2 roky. Starosta navrhuje zrealizovat opravu z rozpočtu obce. 
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Ing.Moravcová se též přiklání k realizaci opravy z rozpočtu obce. Ostatní přítomní 
zastupitelé naopak prosazují pokusit se o získání dotace.  
Proběhla diskuze.  Občané měli obavu o to, aby se oprava této komunikace 
neodsunula na neurčito. Přítomní zastupitelé je ubezpečili, že oprava bude 
provedena v době platnosti stavebního povolení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
rozhodlo podat v roce 2014 opět žádost o dotaci na opravu Komunikace Za 
Pomníkem. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   4 (M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, I.Šebková) 
PROTI: 2 (Ing.V.Pažout, Ing.J.Moravcová) 
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 26/2014 bylo schváleno  
 
12. Návrh na nákup techniky na údržbu ve řejného prostranství 

A.Mulicová seznámila všechny přítomné s návrhem na nákup nové sekačky v ceně 
do 20tis. Kč (podmínky výběru: záběr nože 53-56 cm, velký koš (70l) a dostatečný 
otvor pro výhoz, odpovídající výkon a váha, prodloužená záruka a blízký servis). 
 

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 
souhlasí s nákupem nové sekačky v ceně do 20.000,- Kč. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 27/2014 bylo schváleno  
 
13. Připomínky , návrhy, podn ěty zastupitelky Ing. Moravcové 

Ing. Moravcová seznámila přítomné se svými  návrhy na veřejné projednávání a 
zveřejňování všech projektových dokumentací na webových stránkách obce a na 
zveřejňování všech objednávek, smluv, včetně smluv platných pro delší časové 
období, dodatků ke smlouvám a souvisejících rozpočtů na webových stránkách obce. 
Se zveřejňováním smluv při splnění zákonných omezení souhlasili všichni přítomní 
zastupitelé.  
Ing. Moravcová zdůvodnila svůj požadavek na veřejné projednávání projektových 
dokumentací tím, že občané mají právo vyjádřit své připomínky při sestavování 
projektových dokumentací. Starosta odpověděl, že s občany, kterých se připravovaná 
investice týká je vždy úzce spolupracováno a na jejich požadavky je vždy brán ohled. 
K připravované akci mají občané možnost vyjádřit se i během stavebního řízení. 
K požadavku zveřejňování projektových dokumentací na internetových stránkách 
obce  M. Benešovská uvedla, že od roku 2011 jsou všechny projektové dokumentace 
na investiční akce zveřejněny na stránkách obce www.vratkov.cz .  
Dále Ing. Moravcová upozornila na neplnění usn.č. 54/2013. Starosta odpověděl, že 
splnění usnesení si vyžádá větší finanční investici, neboť se jedná o významné 
obecní lokality a bude vhodné oslovit architekta. Usnesení zůstává nadále v platnosti. 
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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 návrh na veřejné projednávání a zveřejňování všech projektových 
dokumentací na webových stránkách obce, které byly pořízeny z rozpočtu obce 
Vrátkov. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   1 (Ing.J.Moravcová) 
PROTI: 5 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, I.Šebková) 
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení nebylo schváleno  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje návrh na zveřejňování smluv, včetně smluv platných pro delší časové 
období, dodatků ke smlouvám a souvisejících rozpočtů na webových stránkách obce 
při splnění zákonných omezení . 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 28/2014 bylo schváleno  
 

14. Rozpočtová opat ření 
M.Benešovská   seznámila  všechny   přítomné   se   zněmím  rozpočtových  opatření  
č. 3/2014,4/2014 a 5/2014.  
Rozpočtové opatření č.3/2014 ze dne 28.4.2014 bylo plně v kompetenci starosty , 
neboť nedošlo ke změně závazných ukazatelů. 
Rozpočtové opatření č. 4/2014 ze dne 30.5.2014 bylo v kompetenci starosti v souladu 
s usn.č. 61/2013. 
Rozpočtové opatření č.5/2014 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. 5/2014. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 29/2014 bylo schváleno  
 
15. Různé 

Ing.Moravcová se starosty zeptala za jakých podmínek je možné nahlédnout do 
obecní kroniky . Starosta odpověděl, že kronika je v digitální podobě zveřejněna na 
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stránkách obce. V odůvodněných případech je možno do kroniky nahlédnou na 
obecním úřadě. Dále se diskutovalo o možnosti digitalizovat zápisy z kroniky od roku 
2003. Starosta přislíbil digitalizaci kroniky od roku 2003 .   

 
16. Diskuze 

Diskuze probíhala k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním zastupitelů.  
 

17. Závěr 
Starosta ukončil zasedání ve 21:09.  
 

Ve Vrátkově 9.7.2014 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé:  A.Mulicová 
                       I.Šebková 
 
 
Ing.V.Pažout 


