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Z Á P I S  č. 6/2014 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 29.12.2014 od 18:00 
hod na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, Ing. J. Moravcová,  A. Mulicová Dis., D. Susová, 

Bc.T. Kratochvíl 
 
Omluveni: J. Rišlink 
 
Občané počet: 8 
 
Hosté : Ing. H. Seifertová, zástupce firmy Vodos, s.r.o. 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
3. Řešení úhrady nákladů spojených s provozováním vodovodu ve Vrátkově 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství  
5. Výše poplatku za odpad na rok 2015 
6. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin 
7. Kanalizace – náklady spojené s podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím 

pozemku 
8. Obslužná komunikace Za Pomníkem – žádost o dotaci 
9. Rozpočet na rok 2015 
10. Rozpočtové opatření 
11. Plán inventur 
12. Různé 
13. Diskuze 
14. Závěr  

 

1. Zahájení 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce a přítomné občany a představil Ing. 
Seifertovou, zástupkyni firmy Vodos, s.r.o. 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 DiS. a D. Susová.  
1.1. Byl ověřen zápis z předchozího jednání . Na zasedání písemně podala Ing. 

Moravcová námitky proti zápisu č. 5/2014. Starosta požádat Ing. Moravcovou, 
aby se svými námitkami všechny přítomné seznámila. Ing. Moravcová přečetla 
své námitky. K námitkám se vyjádřila M. Benešovská, která navrhla námitkám 
vyhovět a upravit zápis č. 5/2014 takto: 
- v bodě č. 9 vypustit větu: „Proti takovému způsobu kladení otázek vystoupila 

Ing. Běhounková, které připadaly dotazy Ing. Moravcové nevhodné.“ bez 
náhrady. 

- v bodě č. 10 vypustit větu: „Proti způsobu kladení otázek opět vystoupila Ing. 
Běhounková, které připadaly dotazy Ing. Moravcové irelevantní.“ bez 
náhrady. 

- v bodě č. 11 vypustit větu: „Ing. Moravcová se Ing. Hlavničkové a J. Rišlinka 
zeptala na jejich názory na práci ve výborech.“ a nahradit: „Ing. Moravcová 
se Ing. Hlavničkové a J. Rišlinka zeptala, co ve funkcích, do kterých jsou 
navrženi, budou dělat a jaké předpoklady k výkonu funkcí mají.  
Ing. Hlavničková a p. Rišlink odmítli na otázky položené Ing. Moravcovou 
odpovídat.“ 
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Ing. Moravcová s návrhem souhlasila. Před hlasováním dal starosta možnost 
všem přítomným sdělit své stanovisko k projednávaným námitkám. Žádné další 
stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí s námitkami Ing. Moravcové proti zápisu č. 5/2014 a ukládá zapisovatelce p. 
Benešovské opravit zápis č. 5/2014 takto: 
- v bodě č. 9 vypustit větu: „Proti takovému způsobu kladení otázek vystoupila Ing. 

Běhounková, které připadaly dotazy Ing. Moravcové nevhodné.“ bez náhrady. 
- v bodě č. 10 vypustit větu: „Proti způsobu kladení otázek opět vystoupila Ing. 

Běhounková, které připadaly dotazy Ing. Moravcové irelevantní.“ bez náhrady. 
- v bodě č. 11 vypustit větu: „Ing. Moravcová se Ing. Hlavničkové a J. Rišlinka 

zeptala na jejich názory na práci ve výborech.“ a nahradit: „Ing. Moravcová se 
Ing. Hlavničkové a J. Rišlinka zeptala, co ve funkcích, do kterých jsou navrženi 
budou dělat a jaké předpoklady k výkonu funkcí mají. Ing. Hlavničková 
a p. Rišlink odmítli na otázky položené Ing. Moravcovou odpovídat.“ 

 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová, 

  D.Susová, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 46/2014 bylo schváleno 
  

1.2. Usnesení z minulých zasedání jsou plněna průběžně. 
1.3. Starosta přednesl zveřejněný návrh programu zasedání zastupitelstva. Starosta 

navrhl schválit zveřejněný program jednání. M .Benešovská požádala v bodě 
různé projednat závěry dendrologického posudku. Starosta se zeptal, zda má 
někdo připomínky či návrhy k programu jednání. Žádné další připomínky 
k programu jednání nebyly. 

 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová, 

  D.Susová, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.   
  
 

2. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Předseda finančního výboru A. Mulicová DiS., seznámila všechny přítomné 
s výsledky jednání finančního výboru. Finanční výbor při své kontrole neshledal 
žádné pochybení. Zápis z jednání je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
Předseda kontrolního výboru Bc. T. Kratochvíl seznámil přítomné s tím, že kontrolní 
výbor se na svém zasedání zabýval především plánem činnosti na rok 2015. Zápis ze 
zasedání zastupitelstvu předložen nebyl, neboť jej dosud neodsouhlasili všichni 
členové kontrolního výboru z důvodu dovolené. 
Starosta se zeptal všech přítomných, zda mají nějaké připomínky či dotazy 
k projednávanému bodu. Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 

3. Řešení úhrady nákladů spojených s provozováním vodovodu ve Vrátkově 

Starosta informoval všechny přítomné o svém jednání se zástupci firmy Vodos, s.r.o. 
Předmětem jednání bylo řešení úhrady nákladů spojených s provozování vodovodu 
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ve Vrátkově a cena vodného na rok 2015. Vzhledem k navýšení ceny nakupované 
vody a poklesu odebrané vody konečnými odběrateli bude firma Vodos v roce 2014 
při současné výši vodného při provozování vodovodu ve ztrátě. Zastupitelé obdrželi 
kalkulace a skutečné náklady za roky 2011, 2012, 2013, ze kterých je patrné, že i 
v těchto letech provozování vodovodu ve Vrátkově je pro Vodos ztrátové. Starosta 
navrhuje zachovat cenu vodného ve výši 37,55 Kč/m3 a schválit pro úhradu ztráty za 
rok 2014 Dodatek č. 6, dle kterého ztrátu za rok 2014 uhradí obec a pro rok 2015 
schválit dvousložkovou cenu vodného, která se bude skládat z paušální částky cca 
400,- Kč/rok/vodoměr a z výše vodného 37,55 Kč/m3 vše bez DPH. Část nepokrytých 
nákladů roku 2015 by na základě skutečných nákladů hradila obec. Zástupce Vodosu 
Ing. Seifertová seznámila všechny přítomné s provozováním vodovodu a 
s provedenými opravami na vodovodu v roce 2014. Ing. Moravcová požadovala po 
Ing. Seifertové vysvětlení některých položek z kalkulace, především se jednalo o 
výrobní a správní režii. Ing. Seifertová odpověděla, že se jedná především o náklady 
na různé oznamovací povinnosti, náklady spojené s výběrem vodného a další 
administrativní úkony spojené s provozování vodovodu. Ing. Moravcová dále řekla, že 
nesouhlasí s tím, aby ztráta firmy Vodos při provozování vodovodu ve Vrátkově byla 
hrazena z prostředků obce, neboť všichni nejsou na vodovod připojeni. Dle Ing. 
Moravcové mají ti, kteří odebírají vodu ztrátu Vodosu uhradit v rámci vysokého 
vodného. M. Benešovská podotkla, že jakékoli neuvážené zvýšení ceny vodného 
povede ještě k menšímu odběru vody. Ing. Seifertová poznamenala, že je nutné si 
uvědomit, že vodovod plní i funkci zdroje vody také pro hašení požáru. Dále bylo 
jednáno o dalších možnostech provozování vodovodu.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
další stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích znění Dodatku č. 6 s firmou Vodos, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   5 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 47/2014 bylo schváleno 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje v souladu s § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů a § 84 zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích stanoví na území obce úhradu 
vodného ve dvousložkové formě (vodné ve výši 37,55 Kč/m3 bez DPH a pevná 
částka dle platných zákonů).  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   5 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 48/2014 bylo schváleno 
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4. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství 

Starosta seznámil všechny přítomné s Dodatkem č. 1/2015 ke smlouvě na 
zabezpečení odpadového hospodářství. Dodatek obdrželi všichni členové 
zastupitelstva e-mailem. Bc. T. Kratochvíl informoval o svém jednání se zástupcem 
firmy NYKOS, předmětem jednání bylo mírné navýšení paušálních částek u 
komunálního odpadu (o 4,- Kč na poplatníka) a nová povinnost obcí umožnit třídit bio 
odpad a kovy. Tříděním bio odpadů a kovů se budou zastupitelé zabývat na nejbližším 
zasedání, neboť je nutné přijmou novou obecně závaznou vyhlášku. Ing. Moravcová 
sdělila přítomných, že dle jejích přepočtů průměrně každý poplatník v obci vytvoří 430 
kg odpadu a celostátní průměr je 307 kg. V této souvislosti se zeptala starosty, zda 
obec někdy provedla kontrolu svozu komunálního odpadu, zda nechal převážit auto 
s komunálním odpadem. Starosta řekl, že kontrolu obec neprovádí, protože dosud 
neměla důvod ke kontrole. M. Benešovská řekla, že v sousední obci Tismice paní 
starostka provedla kontrolu a vše bylo v pořádku. Starosta dále sdělil, že se 
kontrolnímu převažování nebrání. Všichni přítomní se shodli na tom, že větší úsporu by 
přineslo třídění odpadu. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
další stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích znění Dodatku č. 1/2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového 
hospodářství a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl, Ing.J.Moravcová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 49/2014 bylo schváleno 
 

 

5. Výše poplatku za odpad na rok 2015 

M. Benešovská seznámila všechny přítomné s Přílohou č. 3 k obecně závazné 
vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. M. Benešovská 
navrhuje zachovat poplatek ve výši 600,- Kč za osobu a kalendářní i pro rok 2015. 
Ing. Moravcová navrhla, aby osoby mladší 15ti let a důchodci nad 70 let platili 
poplatek pouze ve výši 50%, tj. 300,- Kč. 
Před hlasováním byla dána možnost všem vyjádřit se k projednávanému bodu. Žádný 
další návrh nebyl podán. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích slevu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu ve výši 50 % pro osoby mladší 
15ti let a pro osoby starší 70 let. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   1 (Ing.J.Moravcová) 

PROTI: 5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová,      

  Bc.T.Kratochvíl)       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení nebylo schváleno 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích Přílohu č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a stanovuje poplatek ve výši 600,- Kč na osobu a kalendářní rok 
2015. 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   5 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 50/2014 bylo schváleno 
 
 

6. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin 

Starosta přečetl žádost p. Gabriely Hanzlové. P. Hanzlová žádá o poskytnutí 
příspěvku na provoz prodejny potravin. Ing. Moravcová upozornila, že od 1.1.2015 by 
měla vstoupit v platnost novela zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, která by měla nově upravovat poskytování dotací a příspěvků 
z rozpočtu obce. M. Benešovská řekla, že se domnívá, že zatím nebyla schválena. 
Vzhledem k tomu, že zastupitelé neměli dostatek informací o schválení či 
neschválení této novely dohodli se, že o příspěvku budou jednat na nejbližším 
zasedání.  
Před hlasováním byla dána možnost všem vyjádřit se k projednávanému bodu. Žádný 
další návrh nebyl podán. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov rozhodlo v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích projednat žádost p. G. Hanzlové o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny 
potravin na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl, Ing.J.Moravcová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 51/2014 bylo schváleno 
 
 

7. Kanalizace – náklady spojené s podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na 
cizím pozemku 

M. Benešovská informovala všechny přítomné, že téměř všichni vlastníci pozemků 
dotčení plánovanou stavbou kanalizace a ČOV již podepsali Smlouvu o právu provést 
stavbu na cizím pozemku. Vzhledem k tomu, že obec požadovala úředně ověřit 
podpis na Smlouvě, navrhuje p. Benešovská poplatek za ověření podpisu vlastníkům 
pozemků proplatit. 
Před hlasováním byla dána možnost všem vyjádřit se k projednávanému bodu. Žádný 
další návrh nebyl podán. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov souhlasí v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích s úhradou nákladů spojených s podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na 
cizím pozemku všem vlastníkům pozemků dotčených plánovanou výstavbou ČOV. 
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Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl, Ing.J.Moravcová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 52/2014 bylo schváleno 
 
 

8. Obslužná komunikace Za Pomníkem – žádost o dotaci 

Všichni přítomní byli informováni o plánu provést v roce 2015 opravu obslužné 
komunikace Za Pomníkem. Hlavně se diskutovalo o možnosti získání dotace na tuto 
akci. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

9. Rozpočet na rok 2015 

M. Benešovská seznámila všechny přítomné s návrhem rozpočtu Obce Vrátkov na 
rok 2015, resp. s jeho závaznými ukazateli. Návrh rozpočtu na rok 2015 (závazné 
ukazatele) byl řádně zveřejněn (i na elektronické úřední desce) 15 dní před jeho 
projednáním (12.12.2014) Návrh rozpočtu byl zastupitelům v předstihu rozeslán 
k podrobnému prostudování. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu. M. 
Benešovská řekla, že vzhledem k tomu, že do konce roku nebyla koupena ¼ 
pozemku p.č.1479 v k.ú. Vrátkov navrhuje doplnit rozpočet na straně výdajů o odpa 
3639 ve výši 5.000,- Kč a o tuto částku na straně výdajů snížit odpa 6409, která bude 
po úpravě činit 3.433.800,- Kč. Ing. Moravcová k rozpočtu podotkla, že jej nemůže 
podpořit vzhledem k tomu, že by se obec měla podílet na úhradě ztráty, která vzniká 
firmě Vodos, s.r.o. při provozování vodovodu ve Vrátkově.        
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko 
k projednávanému rozpočtu. Žádné další stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000 
sb., o obcích schvaluje Rozpočet (resp. jeho závazné ukazatele) Obce Vrátkov na 
rok 2015 jako schodkový s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření 
minulých let. 
 

Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   5 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 53 /2014 bylo schváleno 
 
 

10. Rozpočtové opatření  

M. Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 
9/2014. Rozpočtové opatření č.9/2014 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. 9/2014. 
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Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl, Ing.J.Moravcová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 54/2014 bylo schváleno 
 
 

11. Různé 

P. Susová seznámila všechny přítomné se závěry dendrologického posudku  
Ing. V. Bažanta. Ing. Bažant doporučuje stromy před č.p. 96 (2x jedle obrovská a 1x 
smrk ztepilý) z důvodů výrazného snížení jejich provozní bezpečnosti pokácet.         
P. Susová doporučuje v souladu s dendrologickým posudkem souhlasit s jejich 
pokácením. 
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 vykácením 2 jedlí obrovských a 1 smrku ztepilého na pozemku p.č. 1346/1 
v k.ú. Vrátkov dle dendrologického posudku Ing. V. Bažanta s tím, že dané 
prostranství bude osázenou jinou vhodnou zelení. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl, Ing.J.Moravcová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 55/2014 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
pověřuje p. D. Susovou tím, aby provedla nezbytné kroky v souladu s dendrologickým 
posudkem. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., D.Susová, 

  Bc.T.Kratochvíl, Ing.J.Moravcová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 56/2014 bylo schváleno 
 

 

12. Diskuze 

Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním 
zastupitelů.  

 

13. Závěr 

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za práci, všem přítomným popřál vše 
nejlepší v roce 2015 a zasedání ukončil ve 20:40 hod. 
 

Ve Vrátkově 6.1.2015 
Zapsala: M. Benešovská 
Ověřovatelé:  A.Mulicová                                                                     Ing.V.Pažout 
 D.Susová          starosta 


