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Z Á P I S č. 2/2015 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 22.6.2015 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: 7 
 
Navržený program jednání: 
 
1. Zahájení  
2. Zpráva finančního výboru  
3. Zpráva kontrolního výboru  
4. Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2014  
5. Účetní závěrka za rok 2014  
6. Mezitímní účetní závěrka k 31.3.2015  
7. Územní plán obce Vrátkov  
8. Akce „Komunikace Za Pomníkem“ – výsledek výběrového řízení, smlouva  
9. Symboly obce – vytvoření obecního znaku, případně vlajky  
10. Věcné dary z rozpočtu obce  
11. Rozpočtové opatření  
12. Diskuze  
13. 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 A.Mulicová a 
D.Susová.  
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, D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.   
 
 

2. Zpráva finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru A.Mulicová přečetla zprávu o činnosti finančního výboru za 
2. čtvrtletí roku 2015. Finanční výbor se zabýval účetní závěrkou , závěrečným účtem  a 
zkontroloval vybrané účetní doklady za měsíc duben 2015. Finanční výbor doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku i závěrečný účet.  



 2 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce na základě upozornění kontroly z krajského 
úřadu zpracovat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně stanovení 
odpovědnosti jednotlivých orgánů obce.  
M.Benešovská navrhla pověřit výbory přípravou směrnice. Ing.Moravcová požádala, aby bylo 
při přípravě směrnice přihlédnuto i k jejím návrhům, které zastupitelé obdrželi. M.Benešovská 
řekla, že výbory ve spolupráci s obecním úřadem připraví návrh směrnice, ten bude poslán 
všem zastupitelům k připomínkám a směrnice bude veřejně projednána na příštím zasedání.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se ke zprávě finančního 
výboru. Nikdo další se nevyjádřil. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 118 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pověřuje 
kontrolní a finanční výbor ve spolupráci se zastupiteli přípravou Směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek. Návrh směrnice výbory předloží zastupitelstvu obce k projednání a 
následnému schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva.  

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 7/2015 bylo schváleno 
 

 

3. Zpráva kontrolního výboru 

Ing. Moravcová přečetla přítomným svůj dopis, ve kterém žádala kontrolní výbor o zahájení 
kontrolních aktivit ve věci konkrétního provedení stavby veřejně přístupného přístřešku na 
hřišti. Ing. Moravcová se domnívá, že návrh na konkrétní provedení stavby přístřešku 
vypracoval starosta sám, aniž by jej měli možnost připomínkovat zastupitelé a občané 
(nepředložil návrhy ke kolektivnímu rozhodnutí o materiálech). Tímto měl dle Ing. Moravcové 
porušit ustanovení § 35, § 84 a § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  Svým jednáním 
mohl, dle Ing. Moravcové způsobit škodu a proto navrhuje, aby výdaje na dokumentaci 
starosta uhradil. V souvislosti s nevhodným kovovým provedením stavby byla obci odeslána i 
petice občanů. 
Předseda kontrolního výboru T.Kratochvíl seznámil všechny přítomné se stanoviskem 
kontrolního výboru k žádosti o zahájení kontrolních aktivit čj. VR112/2015. Kontrolní výbor 
konstatoval, že mu nepřísluší zabývat se otázkou konkrétního technického provedení stavby. 
Kontrolní výbor se zabýval pouze otázkami procesního postupu, který vedl k žádosti o vydání 
územního souhlasu a ohlášení stavby. Kontrolní výbor zjistil, že před volbami na podzim 
2014 byl ve volebním programu sdružení nezávislých kandidátů „Vrátkováci“ záměr na 
vybudování multifunkčního přístřešku na hřišti. Dne 18.2.2015 byla na webu obce zveřejněna 
informace o přípravě stavby přístřešku s odkazem na vizualizaci stavby. Z vizualizace sice 
přímo nevyplývá technické provedení , nicméně si lze učinit určitou představu. Dne 9.3. 2015 
proběhla porada starosty, které se účastnilo 5 zastupitelů včetně Ing. Moravcové. Zde bylo 
diskutováno o technickém provedení . Dne 23.3.2015 se konalo zasedání zastupitelstva 
obce, kde přístřešek sice nebyl uveden na programu jednání, ale přítomní občané či 
zastupitelé mohli vznášet dotazy či návrhy ohledně přístřešku v bodě různé či diskuze. 
Kontrolní výbor konstatoval, že minimálně od 18.2.2015 měli občané a zastupitelé prostor jak 
pro vyvolání diskuze nad podobou přístřešku, tak pro vznášení dotazů, návrhů a připomínek. 
Nikdo tak neučinil.  
Kontrolní výbor došel k závěru, že  nedošlo k porušení  ust. § 35, § 84, § 103 zák. č. 
128/2000 Sb., osobou starosty. Kontrolní výbor dále konstatuje, že při svém šetření nedospěl 
k závěru, že by došlo k dalším pochybením v postupu dosavadní realizace projektu „veřejně 
přístupný přístřešek pro sportoviště“. Kontrolní výbor i přes výše uvedené doporučuje, aby 
v budoucnu starosta, jakožto člen zastupitelstva, stejně tak jako všichni ostatní členové 
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zastupitelstva, v největší možné míře informoval o svých záměrech občany a ostatní 
zastupitele, tak aby se předcházelo případným nedorozuměním.         
T.Kratochvíl předal Ing. Moravcové písemné stanovisko kontrolního výboru. Stanovisko 
kontrolního výboru k žádosti o zahájení kontrolních aktivit čj. VR12/2015 je nedílnou součástí 
tohoto zápisu. 
Ing. Běhounková se dotázala, zda se kontrolní výbor též zabýval zmiňovanou peticí. 
T.Kratochvíl odpověděl, že ji měl kontrolní výbor k dispozici. Ing.Běhounková se dále ptala 
kolik osob petici podepsalo. T.Kratochvíl odpověděl, že 23.  
Ing.Moravcová se zeptala, kdy se bude zastupitelstvo petici zabývat, neboť nebyla uvedena 
jako bod programu. M.Benešovská odpověděla, že se petice bude projednávat v rámci 
tohoto bodu programu. Ing.Moravcová dále požádala o zápisy kontrolního výboru za 
poslední 4 roky. Zápisy budou poskytnuty po skončení zasedání. 
M.Benešovská navrhla, aby zastupitelé vzali na vědomí stanovisko kontrolního výboru a 
souhlasili se závěry zprávy. Ing. Moravcová s tím nesouhlasila, neboť dle jejího názoru nelze 
objektivně souhlasit se závěry zprávy. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se ke stanovisku kontrolního 
výboru. Nikdo další se nevyjádřil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, bere na 
vědomí Zprávu kontrolního výboru k žádosti o zahájení kontrolních aktivit čj.112/2015 a 
souhlasí se závěry této zprávy.  
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, D.Susová )       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 8/2015 bylo schváleno. 
 
Dále se zastupitelstvo obce zabývalo Peticí proti výstavbě ocelového skeletu z ocelové 
konstrukce a plechu na hřišti ve Vrátkově. M.Benešovská seznámila všechny přítomné se 
zněním petice. Petici podepsalo 23 občanů. Starosta seznámil přítomné se svým 
stanoviskem , ze kterého vyplývá, že výstavba ocelové přístřešku nebude drahá a ze 
statického hlediska je výhodnější než dřevěná stavba. 
Proběhla bouřlivá diskuze přítomných. Diskutovalo se hlavně o vhodnosti či nevhodnosti 
ocelového skeletu. Starosta nakonec navrhl, aby přítomní zastupitelé dali svým hlasováním 
jasně najevo, zda souhlasí či nesouhlasí se stavbou přístřešku dle projektové dokumentace 
Ing.arch.T.Kužela.   
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se k výstavbě ocelového 
přístřešku. Nikdo další se nevyjádřil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích souhlasí 
s ocelovým přístřeškem dle projektové dokumentace Ing.arch.T.Kužela. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, D.Susová )       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 9/2015 bylo schváleno. 
 
Ing.Moravcová požádala o informaci, kdy byla žádost odeslána na stavební úřad. 
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M.Benešovská navrhla, aby zastupitelstvo obce vzalo petici na vědomí a pověřilo starostu 
jejím vyřízením.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko k petici. Žádné 
další stanovisko nebylo vzneseno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., bere na vědomí Petici 
proti výstavbě ocelového skeletu z ocelové konstrukce a plechu na hřišti ve Vrátkově a 
pověřuje starostu vyřízením této petice. Na dalším zasedání zastupitelstva starosta předloží 
zastupitelům způsob vyřízení. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 10/2015 bylo schváleno 
 
  

4. Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2014 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné s návrhem Závěrečného účtu obce Vrátkov za 
rok 2014. Návrh byl 25.5.2015 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 seznámila všechny přítomné se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2014. Přezkoumání hospodaření se 
uskutečnilo dne 18.5.2015. Závěr přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2014 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. 
M. Benešovská navrhuje schválit Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2014 bez výhrad. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
projednalo Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 a Zprávu o přezkoumání hospodaření 
obce Vrátkov za rok 2014 a schvaluje Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2014 bez výhrad. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno 
 
 

5. Účetní závěrka za rok 2014 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné s Účetní závěrkou obce Vrátkov sestavenou k 
31.12.2014. Účetní závěrka byla 25.5.2015 zveřejněna na stránkách obce (www.vratkov.cz). 
Účetní závěrku obce Vrátkov tvoří :  Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014,  Rozvaha 
sestavená k 31.12.2014,  Příloha sestavená k 31.12.2014, Inventarizační zpráva za rok 2014 
a zápisy finančního výboru. M.Benešovská navrhuje účetní závěrku schválit. 
Ing.Moravcová se dotázala , zda má obec uzavřeny nájemní smlouvy na všechny pozemky , 
které někdo užívá. M.Benešovská odpověděla, že ornou půdu má v nájmu pan Sus a na 
pozemku pod mostkem (V Paloučkách) seká trávu p.Hanzl. Žádné další dotazy nebyly. 

http://www.vratkov.cz/
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov 

 schvaluje v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., Účetní závěrku obce Vrátkov 
sestavenou k 31.12.2014 na základě těchto předložených dokumentů : Rozvaha 
sestavená k 31.12.2014, Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014, Příloha sestavená 
k 31.12.2014, Inventarizační zpráva za rok 2014 , Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Vrátkov za rok 2014 a zápisy finančního výboru o provedených 
kontrolách. 

- rozhodlo, že Účetní závěrka obce Vrátkov sestavená k 31.12.2014 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 2014 na účet 432 Výsledek 
hospodaření minulých let. 

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

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 12/2015 bylo schváleno 
 
 

6. Mezitímní účetní závěrka k 31.3.2015 

Místostarosta M.Benešovská seznámila všechny přítomné s mezitímní účetní závěrkou ke 
dni 31.3.2015. Mezitímní účetní závěrka v plném znění byla zveřejněna na internetových 
stránkách obce www.vratkov.cz .K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

7. Územní plán obce Vrátkov 

Starosta seznámil všechny přítomné s tím, že Územní plán obce Vrátkov je připraven 
k vydání. Po schválení územního plánu bude vydáno Opatření obecné  povahy, které bude 
zveřejněné po dobu 15 dnů , pak se opatření spolu s územním plánem předá na stavební 
odbor městského úřadu v Českém Brodě, kde vyznačí účinnost územního plánu. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov 
- ověřuje ve smyslu ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad územního plánu obce 

Vrátkov s Politikou územního rozvoje ČR, se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje a  

- vydává jako orgán příslušný dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s částí šestou - § 171 a následně zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů územní plán obce Vrátkov, který je přílohou tohoto zápisu. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 13/2015 bylo schváleno 
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8. Akce komunikace „Za Pomníkem“ 

Starosta informoval přítomné, že výběrová komise (všichni zastupitelé kromě p.Rišlinka) 
vybírala dodavatele na stavební práce na akci Rekonstrukce komunikace Za pomníkem z 5 
nabídek. Nejvýhodnější nabídku podala firma HALKO stavební společnost, s.r.o. , nabídková 
cena 1.341.101,60 Kč vč. DPH. Výběrová komise doporučila uzavřít smlouvu s firmou 
HALKO.  
Občané se dotazovali v jakém rozsahu bude rekonstrukce provedena. Starosta odpověděl, 
že dle projektové dokumentace od křižovatky , kde je stanoviště kontejnerů až před 
Červinkovi. 
Starosta přítomným sdělil,  že návrh smlouvy o dílo byl poslán všem zastupitelům. Ke 
smlouvě se vyjádřila pouze Ing.Moravcová, která navrhla 3 body : v čl. 3 nahradit spojku 
„nebo“ spojkou „a“, a do smlouvy doplnit , aby vícepráce muselo schválit zastupitelstvo obce 
a aby soupis provedených prací byl písemně odsouhlasen objednatelem.  
Starosta navrhuje schválit smlouvu v původním znění, neboť změnu v čl. 3 nepovažuje za 
vhodnou, protože by došlo ke změně významu dané věty. Předpokládá se, že vícepráce 
mohou vzniknout jak z požadavku objednatele, tak z požadavku zhotovitele. Pokud by ve 
větě byla spojka „a“ vícepráce by mohly vzniknout pouze z požadavku objednatele. 
Schvalování víceprací zastupitelstvem je kontraproduktivní, neboť je smlouvou stanovena 
osoba (starosta) , která odpovídá za odsouhlasení víceprací. Vícepráce vznikají nenadále a 
je nutné je okamžitě řešit. Všechna zjištění se zapisují do stavebního deníku. Dle sdělení 
starosty se předpokládá, že soupis prací bude předkládán písemně a že bude starostou 
odsouhlasen. Ing.Moravcová se smlouvou v původním znění nesouhlasí, neboť vícepráce 
jsou dle jejího názoru neochráněné. 
Žádné další návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na základě 
doporučení výběrové komise vybralo za dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce 
komunikace Za Pomníkem firmu HALKO stavení společnost, s.r.o., Nová Ves I., Václavské 
nám.28, 28002 Kolín 2. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 14/2015 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje 
znění Smlouvy o dílo s firmou HALKO stavení společnost, s.r.o., Nová Ves I., Václavské 
nám.28, 28002 Kolín 2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, D.Susová)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 15/2015 bylo schváleno 
 

9. Symboly obce – vytvoření obecního znaku, případně vlajky 

Ing.Moravcová seznámila všechny přítomné se svým návrhem na zahájení aktivit vedoucích 
k vytvoření obecního znaku, případně vlajky. Znak používá dle Ing.Moravcové  přibližně       
4 000 obcí a měst, obecní znak reprezentuje význam obce, obsahuje historické reálie, 
vypráví příběh historie místa a podtrhuje tak jedinečnost obce a v neposlední řadě zvyšuje 
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prestiž obce  . Starosta se zeptal na finanční stránku. Ing.Moravcová odpověděla, že záleží 
jak bude vytvoření znaku pojato a jakého heraldika obec vybere. Ing.Moravcová popsala celý 
průběh vytváření znaku až po jeho schválení v parlamentu.  
Proběhla diskuze, kde se diskutovalo o tom, zda obec měla někdy znak a o jeho podobě. 
M.Benešovská nakonec navrhla, aby se zastupitelé nejprve dotázali občanů, zda vůbec znak 
chtějí. Starosta navrhl, aby Ing.Moravcová připravila dotazník pro občany. Ing.Moravcová 
souhlasila a přislíbila, že připraví dotazník a pošle jej všem zastupitelům ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pověřuje 
Ing.Moravcovou sestavením dotazníku, kde se občané vyjádří k možnosti vytvoření znaku a 
vlajky obce. Výsledky dotazníkového šetření předloží Ing. Moravcová na příštím zasedání 
zastupitelstva. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 16/2015 bylo schváleno 
 
 

10. Věcné dary 

M. Benešovská seznámila všechny přítomné se situací p. Stuchlíkové, které obec platila 
dosud obědy. M.Benešovská navrhuje p. Stuchlíkové platit obědy i nadále. Starosta navrhl, 
aby p.Stuchlíkové byly obědy poskytovány za stejných podmínek jako dosud. 
M. Benešovská navrhla poskytovat dětem školou povinným věcný dar - školní potřeby. 
Zastupitelé se shodli na poskytnutí věcného daru pro školáky ve výši 300,- Kč na jednoho 
školáka , z diskuze dále vyplynulo, že by bylo vhodné dar poskytnout před začátkem 
školního roku.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84  zákona 128/2000 Sb., o obcích souhlasí s poskytnutím 
věcného daru pro p. Jaroslavu Stuchlíkovou, Vrátkov 46. Věcný dar bude poskytnut formou 
hotových jídel od 23.6.2015 do 30.6.2016 . Celková výše věcného daru činí 15.000,- Kč. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 17/2015 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84  zákona 128/2000 Sb., o obcích souhlasí s poskytnutím 
věcného daru (školní potřeby) dětem, které navštěvují základní školu . Věcný dar bude 
poskytnut před zahájením školního roku. Hodnota věcného daru bude 300,- Kč na dítě. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 1 (Ing.J.Moravcová)       

Usnesení č. 18/2015 bylo schváleno 
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11. Rozpočtové opatření 

M. Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 3/2015.. 
Benešovská navrhuje Rozpočtové opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 3/2015 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. 3/2015. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

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

  J.Rišlink, Ing.J.Moravcová, D.Susová )       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 19/2015 bylo schváleno 
 

 

12. Diskuze 

Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním zastupitelů. 
Přítomní občané dále diskutovali o neposekané trávě v rokli a o třídění biologického odpadu. 
Občané požádali o posekání břehů podél hlavní silnice od křižovatky k mostku. Občané též 
upozornili na zanášení trubek pod mostkem na Dolejším Vrátkově.  
 
 

13. Závěr 

Starosta zasedání ukončil ve 20:22 hod. 
 
 
 
 

Ve Vrátkově 1.7.2015    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé:  A. Mulicová  
 D.Susová 
  Ing.V.Pažout 
 


