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Z Á P I S č. 1/2015 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 23.3.2015 od 18:00 hod 
na obecním úřadě ve Vrátkově 

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

J. Rišlink, Bc. T. Kratochvíl 
 
Občané počet: 11 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva finančního výboru 
3. Zpráva kontrolního výboru 
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve 

dvousložkové formě 
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce 

6. FROM 2015 – žádost o dotaci na komunikaci „Za Pomníkem“   
7. Žádost o poskytnutí dotace – koloniál 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2015 
9. Různé 
10. Diskuze 
11. Závěr 

 
Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno Ing. J.Moravcovou a P.Benešovskou. 
 

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 J.Rišlink a 
Bc.T.Kratochvíl.  
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:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová, 

  J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.   
 
 

2. Zpráva finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru A.Mulicová seznámila všechny přítomné s Inventarizační 
zprávou za rok 2014. Inventarizační komise doporučuje opravit odpisové plány u některých 
druhů majetku (veřejné osvětlení a komunikace). Inventarizační zpráva vč. Seznamu 
inventurních soupisů bude zveřejněna jako součást účetní závěrky 2014. Dále byli všichni 
přítomní seznámeni se změnou zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů. Novelou dochází ke změně při poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu obce. Finanční výbor ve spolupráci s obecním úřadem připravil vzory 
žádostí o poskytnutí dotaci či návratné finanční výpomoci. Formuláře budou ke stažení na 
webu obce www.vratkov.cz. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o 
poskytování dotací nad  50.000,- Kč navrhuje finanční výbor, aby si zastupitelstvo obce 
vyhradilo rozhodování o dotacích nad 10.000,- Kč. Do této výše by o dotacích rozhodoval 
starosta. Ing. Moravcová nesouhlasila s výší 10.000,- Kč, navrhla částku 2.500,- Kč. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se k návrhům. Žádné další 
návrhy nebyly podány. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích si vyhrazuje 
právo rozhodovat o dotacích a návratných finančních výpomocí nad 10.000,- Kč. Do     
10.000 Kč včetně rozhoduje o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci starosta. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink,)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 1/2015 bylo schváleno 
 

 

3. Zpráva kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru T.Kratochvíl seznámil všechny přítomné s prací kontrolního 
výboru v 1. čtvrtletí roku 2015. Hlavní náplní práce kontrolního byla příprava obecně 
závazných vyhlášek, které jsou na programu jednání.  
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
 

4. Obecně závazná vyhláška č.1/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve 
dvousložkové formě 

Předseda kontrolního výboru T.Kratochvíl seznámil všechny přítomné se zněním obecně 
závazné vyhlášky č.1/2015. Dle této vyhlášky se od 1.4.2015 na územní obce Vrátkov 
stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě. Kontrolní výbor navrhuje vyhlášku 
schválit. Ing. J.Moravcová sdělila, že od Vodosu obdržela návrh smlouvy, který dle jejího 
názoru počítá s dvousložkovou formou již od 1.1.2015. M.Benešovská řekla, že Vodos ví, že 
vodné ve dvousložkové formě bude od 1.4.2015 a že tento nesoulad bude s Vodosem  
projednán.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko ani další připomínky nebyly vzneseny  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve 
dvousložkové formě s účinností od 1.4.2015. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 2/2015 bylo schváleno 
 
 

http://www.vratkov.cz/
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5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce  

Předseda kontrolního výboru T.Kratochvíl seznámil všechny přítomné se zněním obecně 
závazné vyhlášky č.2/2015. Od 1.1.2015 mají obce nově povinnost zavést na svém území 
třídění bio odpadů a kovů. Bio odpady a kovy bude možné od 1.4.2015 ukládat na sběrné 
místo, které je umístěno v „Rokli“ na „Hořejším Vrátkově“ Místa budou označena. Odpad 
bude odvážen dle potřeby. Kontrolní výbor navrhuje vyhlášku schválit.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce s účinností od 1.4.2015. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 3/2015 bylo schváleno 
 
 

6. FROM 2015 – žádost o dotaci na komunikaci „Za Pomníkem“ 

M. Benešovská seznámila všechny přítomné s tím, že Středočeský kraj vyhlásil Program 
2015, pro poskytování dotací. V rámci tohoto programu by bylo vhodné požádat o dotaci na 
komunikaci „Za Pomníkem“. M.Benešovská navrhla požádat o dotaci ve výši 80 % 
z uznatelných výdajů. Celková výše nákladů na rekonstrukci včetně kanalizace a vodovodu 
je cca 1.700.000,- Kč vč. DPH. Z této dotace může být hrazena pouze rekonstrukce a 
kanalizace, vodovod musí zaplatit obec ze svého rozpočtu. Ing. Moravcová se dotázala, 
v jakém rozsahu bude komunikace opravena v případě neobdržení dotace. Starosta 
odpověděl, že poté by byl rozsah prací stanoven na základě nejvýhodnější cenové nabídky. 
Ing.Moravcová požádala o poskytnutí kopie sepsané žádosti. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko 
k projednávanému bodu. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 
komunikace Za Pomníkem“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek 
spolufinancování akce ve výši 20% z celkových uznatelných nákladů. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 4/2015 bylo schváleno 
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7. Žádost o poskytnutí dotace - koloniál 

Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí p. Hanzlové na poskytnutí dotace na 
stabilizaci ekonomické bilance obchodu smíšeným zbožím. P.Hanzlová žádá na období od 
března do prosince 2015 částku 24.000,- Kč. Proběhla diskuze během, které byly stanoveny 
podmínky poskytnutí dotace. Všichni zastupitelé se shodli na poskytnutí dotace. Za 
stabilizační náklady bude považován příspěvek na zaplacení zdravotního a sociálního 
pojištění p. Hanzlové. Dotace bude k 31.12.2015 podléhat vypořádání, jehož součástí bude  
výpis od zdravotní pojišťovny a od správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti. Bude-li 
potvrzení vykazovat nedoplatky dojde ke krácení dotace. Příspěvek bude poskytován 
v měsíčních platbách ve výši 2.400,- Kč vždy k 20. dni daného měsíce, první platba 
proběhne do 31.3.2015. Dále bylo dohodnuto, že zůstane zachována stávající otevírací 
doba. Dále bylo diskutováno o uzavření provozovny v případě nemoci či dovolené. 
Zastupitelé se shodly, že pokud uzavření nepřesáhne 4 týdny v roce (tj. 56 hodin přepočteno 
na otevírací dobu) nebude dotace krácena, při překročení dojde k poměrnému zkrácení. 
Pokud se p.Hanzlová rozhodne uzavřít obchod je povinna to do 8 dnů nahlásit a dotace bude 
poměrně zkrácena. P.Hanzlová na viditelném místě umístí informaci o tom, že provoz 
obchodu je spolufinancován z rozpočtu obce Vrátkov. Na základě přijatého usnesení o 
poskytnutí dotace bude s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko ani další připomínky nebyly vzneseny . 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle zákona č. 18/2000 Sb.,o obcích schvaluje poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Vrátkov p.G.Hanzlové na stabilizaci ekonomické bilance obchodu smíšeným 
zbožím za těchto podmínek : 

- měsíční výše dotace bude 2.400,- Kč (první platba 31.3. a pak ke každému  20. dni 
daného měsíce na bankovní účet žadatele 

- v obchodě bude zveřejněna informace o tom, že provoz obchodu je spolufinancován 
z rozpočtu obce Vrátkov 

- bude zachována současná otevírací doba, tj. Po, St, Pá 8:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00, 
So, Ne 9:00 – 10:00 hod. 

- příjemce dotace je povinen ohlásit uzavření obchodu. Pokud nepřesáhne uzavření 
obchodu 56 hodin z platné otevírací doby, nebude dotace krácena. Pokud přesáhne 
uzavření obchodu tuto dobu, bude dotace krácena v poměrné výši. 

- příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli dotace ukončení provozování 
obchodu nejpozději do 8 dnů od ukončení této činnosti. Za měsíc, ve kterém dojde k 
ukončení provozování obchodu, bude poskytnuta dotace v poměrné výši. 

- do 31.12.2015 bude předloženo finanční vypořádání., vzhledem k tomu, že za 
stabilizační náklady poskytovatel dotace považuje úhradu zdravotního a sociálního 
pojištění žadatele předloží p.Hanzlová k datu vyúčtování potvrzení zdravotní 
pojišťovny a české správy sociálního zabezpečení o zaplacených zálohách na tato 
pojištění. Pokud bude vyúčtování vykazovat nedoplatky na pojištění, bude to 
považováno za porušení rozpočtové kázně dotace bude za nezaplacené měsíce  
vrácena poskytovateli. 

a pověřuje starostu sepsáním veřejnoprávní smlouvy s p.Hanzlovou. 
 

Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 5/2015 bylo schváleno 
 
 
 



 5 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

M. Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 1/2015.. 
Benešovská navrhuje Rozpočtové opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 1/2015 je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko k rozpočtovým 
opatřením. 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. 8/2014. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 6/2015 bylo schváleno 
 

 

9. Různé  

Ing.Moravcová se zeptala, kdy se bude v letošním roce čistit rybníček. A.Mulicová 
odpověděla, že podle počasí koncem dubna nebo začátkem května a že občané budou včas 
informováni. 

 

10. Diskuze 

Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním zastupitelů. 
Přítomní občané dále diskutovali o venčení psů na veřejných prostranstvích, zejména na 
hřišti. Bylo diskutováno o možnosti pořídit sáčky na psí exkrementy a  umístit je na hřišti. 
K tomu se vyjádřil přítomný MVDr. Košař, který přítomným vysvětlil, že pořízení sáčků není 
vůbec jednoduchá záležitost. Nakonec bylo dohodnuto, že se na hřiště dají k odpadkovým 
košům alespoň mikrotenové sáčky.  
 
 

11. Závěr 

Starosta zasedání ukončil v 19:35 hod. 
 
 
 
 

Ve Vrátkově 31.3.2015    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé:  Bc. T.Kratochvíl  
 J.Rišlink 
  Ing.V.Pažout 
 


