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Z Á P I S č. 2/2014 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dn e 31.3.2014 od 18:00 hod 
na obecním ú řadě ve Vrátkov ě 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, Ing. J. Moravcová, D. Susová,  A. Mulicová,  
                 MVDr. P. Košař, I.Šebková 
 
Občané počet: 11 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Žádost MAS Pošembeří o vyjádření souhlasu se zařazením našeho správního území 

do územní působnosti MAS Region Pošembeří na období 2014-2020 
3. Příspěvek paní Stuchlíkové 
4. Žádost manželů Toumi, Vrátkov 116 o koupi pozemku p.č. 763/3 v k.ú. Vrátkov 
5. Žádost paní Marty Nymsové o vyjádření ke stavbě rodinných domů na p.č. 708/3 a 

708/4 
6. Inventarizační zpráva za rok 2013 
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013 
8. Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2013 
9. Účetní závěrka k 31.12.2013 
10. Rozpočtové opatření 
11. Závěr dendrologického posudku Ing. Václava Bažanta Posouzení stavu vybraných 

dřevin v obci Vrátkov 
12. Zveřejňování zápisů na webových stránkách obce a pořizování zvukového záznamu 

ze zastupitelstva obcí 
13. Návrh na poskytnutí příspěvku manželům Hanzlovým na provozování obchodu s 

potravinami a návrh na úpravu veřejného prostranství před domem manželů 
Hanzlových (usn.č. 3/2014). 

14. Projednání Úbytkového seznamu knižního fondu 
15. Stížnost Terezy Šídlové – stav komunikací kolem cihelny 
16. Různé 
17. Diskuze 
18. 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 D. Susová a A.Mulicová.  
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.  Ing.Moravcová požádala o 
projednání následujících návrhů : zveřejňování všech objednávek, smluv, včetně 
smluv platných pro delší časové období, dodatků ke smlouvám, dohod a 
souvisejících rozpočtů na webu obce. Starosta navrhl projednat tyto návrhy 
v bodě různé. Paní Ing. Moravcová souhlasila.  Starosta navrhl schválit 
zveřejněný program jednání. 

Hlasování proběhlo veřejně : 
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PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
  Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.   
 

2. Žádost MAS Pošembe ří o vyjád ření souhlasu se za řazením našeho správního 
území do územní p ůsobnosti MAS Region Pošembe ří na období 2014-2020 
Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí MAS Pošembeří o vyjádření souhlasu 
se zařazením našeho správního obvodu do územní působnosti MAS Region 
Pošembeří na období  2014 – 2020. Starosta navrhuje souhlasit se zařazením do 
územní působnosti MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020. 
 
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 se zařazením svého správního území do územní působnosti MAS Region 
Pošembeří na období  2014 – 2020. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno  
 
3. Příspěvek paní Stuchlíkové 

A.Mulicová seznámila všechny přítomné s tíživou životní situací paní Jaroslavy 
Stuchlíkové, trvale bytem Vrátkov 46.  Zastupitelé se dohodli, že poskytnou paní 
Jaroslavě Stuchlíkové finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč ve formě zaplacení 
hotových jídel. Příspěvek bude vyplácen rovnoměrně od 1.4.2014 do 31.3.2015. 
 
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 paní Jaroslavě Stuchlíkové, trvale bytem Vrátkov 46, ve 
výši 15.000,- Kč ve formě zaplacení hotových jídel. Příspěvek bude vyplácen 
rovnoměrně od 1.4.2014 do 31.3.2015. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 5/2014 bylo schváleno  
 

4. Žádost manžel ů Toumi, Vrátkov 116 o koupi pozemku p. č. 763/3 v k.ú. Vrátkov 
Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí manželů Toumi. Manželé Toumi mají 
zájem koupit pozemek p.č. 763/3 o výměře 241 m2 v k.ú. Vrátkov. Vzhledem k tomu, 
že prodejem tohoto pozemku by obec ztratila přístup na další své pozemky v této 
lokalitě, rozhodli se zastupitelé žádost zamítnout.  
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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 § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 763/3 v k.ú. Vrátkov. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno  
 

5. Žádost paní Marty Nymsové o vyjád ření ke stavb ě rodinných dom ů na p.č. 
708/3 a 708/4. 
Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí paní Marty Nymsové.Paní Nymsová 
žádá o vyjádření k umístění staveb (rodinných domů) na pozemcích p.č. 708/3 a 
708/4 v k.ú. Vrátkov. Pro zpřístupnění pozemku p.č. 708/4 by paní Nymsová nechala 
pozemek p.č. 708/3 rozdělit a na jedné části rozděleného pozemku by vybudovala 
příjezdovou cestu k pozemku p.č. 708/4.  Starosta konstatoval, že v současné době 
není k těmto pozemkům vhodná příjezdová komunikace. V diskuzi padl dotaz zda je 
na těchto pozemcích vzhledem k připravovaném územním plánu možno stavět 
rodinné domy. Starosta odpověděl, že ano.  Zastupitelé se dohodli, že souhlas 
s výstavbou rodinných domů bude vydán po splnění těchto podmínek : 
- K uvedeným parcelám bude zřízena příjezdová komunikace v šíři maximálně 7 

metrů, v rozsahu od společné hranice parcel 714/7 a 1346/2 ke vjezdu na parcely 
708/3 a 708/4 vše v k.ú. Vrátkov. Komunikace bude zpevněna štěrkodrtí 
tl.minimálně 30cm. Niveleta štěrkodrti bude o 12 cm níže než uvažovaná niveleta 
konečného krytu komunikace. 

- Oplocení vjezdů na parcely bude posunuto o pět metrů dovnitř, aby bylo 
umožněno otáčení vozidel. 

 
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 
rozhodlo, že vydá souhlas ke stavbě rodinných domů na parcelách p.č. 708/3 a 708/4 
v k.ú. Vrátkov po splnění těchto podmínek : 
- K uvedeným parcelám bude zřízena příjezdová komunikace v šíři maximálně 7 

metrů, v rozsahu od společné hranice parcel 714/7 a 1346/2 ke vjezdu na parcely 
708/3 a 708/4 vše v k.ú. Vrátkov. Komunikace bude zpevněna štěrkodrtí 
tl.minimálně 30cm. Niveleta štěrkodrti bude o 12 cm níže než uvažovaná niveleta 
konečného krytu komunikace. 

- Oplocení vjezdů na parcely bude posunuto o pět metrů dovnitř, aby bylo 
umožněno otáčení vozidel. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 7/2014 bylo schváleno  
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6. Inventariza ční zpráva za rok 2013 
M.Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Inventarizační zprávy za rok 
2013. Inventarizační zpráva včetně seznamu inventárních soupisů byla zveřejněna na 
internetových stránkách obce (www.vratkov.cz). M.Benešovská navrhuje 
Inventarizační zprávu schválit. 
 

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 
schvaluje Inventarizační zprávu za rok 20133. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 8/2014 bylo schváleno  
 
7. Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce Vrátkov za rok 2013 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Vrátkov za rok 2013. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo 
dne 28.2.2014. Závěr přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013 podle § 2 
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zní : Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Zpráva ve zkráceném znění byla současně s návrhem 
Závěrečného účtu vyvěšena ve zkráceném znění na úřední desce a na internetových 
stránkách obce (www.vratkov.cz) byla zveřejněna v plném rozsahu.  
 

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 
projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013 a 
její závěr bere na vědomí.  

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 9/2014 bylo schváleno  
 
8. Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2013 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné s návrhem Závěrečného účtu obce 
Vrátkov za rok 2013. Návrh byl řádně zveřejněn na stránkách obce (www.vratkov.cz) 
a ve zkráceném rozsahu na veřejné úřední desce. V průběhu zveřejnění nebyly 
vzneseny žádné připomínky. M. Benešovská navrhuje schválit Závěrečný účet obce 
Vrátkov za rok 2013 bez výhrad.  
 

Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích schvaluje Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2013 bez výhrad. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 10/2014 bylo schváleno  
 
9. Účetní závěrka k 31.12.2013 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné s Účetní závěrkou obce Vrátkov 
sestavenou k 31.12.2013. Účetní závěrka byla současně s návrhem Závěrečného 
účtu zveřejněna na stránkách obce (www.vratkov.cz) a ve zkrácené verzi na veřejné 
úřední desce. Zastupitelé obdrželi všechny dokumenty, které tvoří účetní závěrku 
obce Vrátkov k 31.12.2013 (Rozvaha sestavená k 31.12.2013, Výkaz zisku a ztrát 
sestavený k 31.12.2013, Příloha sestavená k 31.12.2013, Inventarizační zpráva za 
rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013). 
Zastupitelé si vyžádali zápisy finančního výboru o provedených kontrolách za rok 
2013. Zápisy byly zastupitelům poskytnuty. M.Benešovská prohlásila, že všechny 
předložené doklady byly vypracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. , že 
účetní jednotka před schvalujícím orgánem nezatajila žádné skutečnosti a že účetní 
závěrka byla zpracována s cílem dosažení věrného a pravdivého obrazu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky. Proběhla krátká diskuze k některým položkám 
výkazu zisku a ztrát (např. účet 521).  Zastupitelé se shodli , že účetní závěrka 
poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Vrátkov.    
 

Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov 
- schvaluje   v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., Účetní závěrku obce Vrátkov 

sestavenou k 31.12.2013 na základě těchto předložených dokumentů : Rozvaha 
sestavená k 31.12.2013, Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2013, Příloha 
sestavená k 31.12.2013, Inventarizační zpráva za rok 2013 , Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2013 a zápisy finančního výboru 
o provedených kontrolách.  

- rozhodlo , že Účetní závěrka obce Vrátkov sestavená k 31.12.2013 poskytuje 
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Vrátkov.  

- rozhodlo  o převodu hospodářského výsledku za rok 2013 na účet 432 Výsledek 
hospodaření minulých let. 

- pověřuje  p. Moniku Benešovskou sepsáním protokolu o řádném schválení účetní 
závěrky obce Vrátkov.  

 
Hlasování proběhlo veřejně po jménech : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 11/2014 bylo schváleno  
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10. Rozpočtová opat ření 
M.Benešovská seznámila všechny přítomné s rozpočtovými opatřeními. Rozpočtové 
opatření č. 2/2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu. M.Benešovská navrhuje 
rozpočtové opatření schválit.  
 

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. 2/2014. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 12/2014 bylo schváleno  
 
11. Závěr dendrologického posudku Ing. Václava Bažanta Poso uzení stavu 

vybraných d řevin v obci Vrátkov 
Paní Susová seznámila všechny přítomné s dendrologickým posudkem Ing. Václava 
Bažanta. Ing. Bažant posuzoval stav vybraných dřevin v obci Vrátkov.  Ing.Bažant 
doporučuje vykácet 8 označených jasanů na pozemku p.č. 740/1 v k.ú. Vrátkov a 
dále označil stromy , které je nutno prořezat a ošetřit. Starosta navrhl, aby na 
pokácení a prořezání označených stromů bylo vypsáno poptávkové řízení a aby 
vypsáním tohoto řízení byly pověřeny p.D.Susová a Ing.J.Moravcová. Obě 
jmenované s tím souhlasily. 
 

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. 
pověřuje Ing.J.Moravcovou a p.D.Susovou vypsáním poptávkového řízení na 
odborné pokácení označených jasanů  na pozemku p.č. 740/1 v k.ú. Vrátkov a na 
prořezání stromů označených v dendrologickém posudku Ing. V. Bažanta ze dne 
17.2.2014 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 13/2014 bylo schváleno  
 
12. Zveřejňování zápis ů na webových stránkách obce a po řizování zvukového 

záznamu ze zastupitelstva obcí 
Ing. J. Moravcová navrhla aby zápisy ze zasedání zastupitelstva obce byly 
zveřejňovány na webových stránkách obce (www.vratkov.cz) a aby obec pořizovala 
zvukový záznam ze zastupitelstva. 
Zastupitelé nejprve projednali první návrh. Shodli se na tom, že nic nebrání tomu, aby 
zápisy ze zasedání zastupitelstva byly zveřejňovány na webových stránkách obce 
(www.vratkov.cz), pokud zůstane zachována ochrana osobních údajů. S tím všichni 
přítomní zastupitelé souhlasili. 
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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 
rozhodlo zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách obce 
(www.vratkov.cz). 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 14/2014 bylo schváleno  
 

Zastupitelé dále jednali o pořizování zvukového záznamu ze zastupitelstva obcí. 
MVDr.P.Košař upozornil na fakt, že se touto otázkou již zastupitelstvo zabývalo při 
projednávání jednacího řádu. Ing. Moravcová namítla, že zastupitelé se nevyjádřili 
jednoznačně. M.Benešovská poukázala na problematiku ochrany osobních údajů při 
pořizování zvukových záznamů a na nejednotnost právního výkladu k pořizování a 
zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva (dochází ke kolizi práva 
na informace a práva na ochranu osobních údajů). Většina zastupitelů  se v současné 
době přiklání k názoru nepořizovat zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva obcí. 
Tímto většinovým názorem není omezeno právo občana pořídit si zvukový či jiný 
záznam ze zasedání zastupitelstva.     
 
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 
rozhodlo nepořizovat ze zasedání zastupitelstva obce zvukový záznam. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

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

Usnesení č. 15/2014 bylo schváleno  
 

13. Návrh na poskytnutí p říspěvku manžel ům Hanzlovým na provozování obchodu 
s potravinami a návrh na úpravu ve řejného prostranství p řed domem manžel ů 
Hanzlových (usn. č. 3/2014) 
Ing. Moravcová přednesla svůj návrh na poskytnutí příspěvku manželům Hanzlovým 
na provozování obchodu s potravinami . Ing. Moravcová  řekla, že občané by měl mít  
možnosti nákupu základních potravin v obci a že by bylo škoda, kdyby Hanzlovi svůj 
obchod zavřeli. MVDr. Košař vystoupil s tím, že je třeba podívat se na  věc ze dvou 
pohledů. Jednak z pohledu, že jde o soukromé podnikání, které je samozřejmě plně 
v režii manželů Hanzlových a jednak z pohledu sociálního , který má na zřeteli obec. 
Požádal pana Hanzla, aby sdělil přítomným výši příspěvku o který by chtěl obec 
požádat neboť  smysl by měl jen takový příspěvek, který by vedl k dlouhodobému 
udržení obchodu. Pan Hanzl přítomným řekl, že provoz obchodu je  ztrátový , že by 
finanční pomoc uvítal. Bez finančního příspěvku obce byl by s největší 
pravděpodobností nucen obchod uzavřít. Výši finančního příspěvku zkalkuloval na 
4.000,- Kč měsíčně a nakonec upozornil na to, že ode dnešního dne se 
provozovatelem obchodu stala jeho manželka. Ta poté o příspěvek požádala. 
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Proběhla diskuze všech přítomných. Zastupitelé se shodli na tom, že možnost 
nákupu přímo v místě je službou např. pro starší občany a matky s dětmi. Neméně 
důležitá je i skutečnost, že obchod slouží i jako přirozené místo setkávání občanů. 
Pan Košař zdůraznil, že bude nutné, zkontrolovat a posoudit, jestli obchod plní funkci 
sociální tj. bude nutná kontrola sortimentu a obratu jednotlivých položek a dále 
vyhodnocení návštěvnosti obchodu. Pan Košař navrhl, aby paní Hanzlové  byl 
schválen příspěvek ve výši 4.000,- Kč vyplácený 3 měsíce. Po třech měsících bude  
poskytování příspěvku vyhodnoceno paní Hanzlovou z hlediska podnikatelského a 
zastupitelé posoudí situaci z hlediska sociální funkce obchodu. Příspěvek bude 
posílán do 10. dne daného měsíce na bankovní účet paní Hanzlové. 
 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 85 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje paní Gabriele Hanzlové, Vrátkov 10 příspěvek ve výši 4.000,- Kč měsíčně 
po dobu 3 měsíců (tj. od 1.4.2014 do 30.6.2014) na provozování obchodu 
s potravinami . Příspěvek bude vyplácen do 10. dne daného kalendářního měsíce na 
bankovní účet paní Hanzlové. Po třech měsících bude  poskytování příspěvku 
vyhodnoceno paní Hanzlovou z hlediska podnikatelského a zastupiteli hlediska 
sociální funkce obchodu.   

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 16/2014 bylo schváleno  
 

14. Projednání úbytkového seznamu knižního fondu 
P. D.Susová seznámila všechny přítomné s tím, že pracovnice Městské knihovny 
Kutná Hora provedly v naší knihovně kontrolu knižního fondu. Na základě této 
kontroly byl zpracován seznam knih, které budou z knižního fondu vyřazeny. Před 
vyřazením budou bezplatně nabídnuty jiným knihovnám či fyzickým osobám. 
P.Susová žádá zastupitelstvo o schválení vyřazení knih z knižního fondu knihovny 
Vrátkov dle Úbytkového seznamu ze dne 10.3.2014. Seznam knih k vyřazení je 
zveřejněn na internetových stránkách obce www.vratkov.cz  
 

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 vyřazení knih z knižního fondu knihovny Vrátkov dle Úbytkového seznamu 
ze dne 10.3.2014. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová, D.Susová, 
 Ing.J.Moravcová, MVDr.P.Košař, I.Šebková) 

PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení č. 17/2014 bylo schváleno  
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15. Stížnost Terezy Šídlové – stav komunikací kolem  cihelny 
MVDr. Košař přečetl stížnost Terezy Šídlové na stav komunikace a provoz na 
komunikaci kolem cihelny. Pan Košař informoval všechny přítomné o svém jednání  s 
panem Martinem Sklenářem. Výsledkem jednání je, že pan Sklenář objedná nový  
čistící vůz, omezí  se  provoz  v  době  nepříznivých  klimatických podmínek  ( deště), 
oplach kol před výjezdem na komunikaci v případě , že cesty na skládce budou 
bahnité. Aby při oplachování vozovky mohla voda odtékat mimo vozovku a 
nehromadila se na ní  je nutné nechat upravit příkopy – zde je nutné jednat se 
správou údržby silnic - pan Košař navrhuje podpořit pana Sklenáře při tomto jednání. 
Další navržená opatření : umístění dopravních značek omezujících rychlost na 30 km 
v hodině v úseku od křižovatky až nad zatáčku, která je nad výjezdem ze skládky. 
Dále umístění dopravní značky ”Pozor jiné nebezpečí”. Nad výjezdem ze skládky 
umístit dopravní značku “ Zákaz vjezdu nákladních vozidel s tabulkou dopravní 
obsluze vjezd povolen”, aby se zamezilo jízdě prázdných nákladních vozů přes 
Vrátkov.  Zastupitelé se po diskuzi dohodli, že obec se podpoří pana Sklenáře při 
jednání se správou údržby silnic, aby opravila příkopy tak, aby při oplachování 
vozovky mohla voda odtékat mimo vozovku a nehromadila se na ní.  
Vhodnost umístění dopravních značek bude projednáno s příslušným orgánem státní 
správy. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

16. Různé 
Ing.Moravcová přednesla své návrhy :  zveřejňování všech objednávek, smluv, 
včetně smluv platných pro delší časové období, dodatků ke smlouvám, dohod a 
souvisejících rozpočtů na webu obce. Starosta požádal paní Ing. Moravcovou, aby 
specifikovala co přesně a za jakých podmínek navrhuje zveřejňovat. Paní Moravcová 
s tím souhlasila a slíbila, že do příštího zasedání vypracuje návrh. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
17. Diskuze 

Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním 
zastupitelů.  

 
18. Závěr 

Starosta ukončil zasedání ve 20:41.  
 

Ve Vrátkově 8.4.2014 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé:  A.Mulicová 
                       D. Susová 


