Z Á P I S č. 2/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 12.6.2017 od 18:00 hod
na obecním úřadě ve Vrátkově
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. V. Pažout, M. Benešovská, J.Rišlink, A. Mulicová DiS., D. Susová,
Bc. T. Kratochvíl, Ing. J. Moravcová
Občané počet: 4
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva finančního výboru
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2016
5. Účetní závěrka obce Vrátkov za rok 2016
6. Hostovaná spisová služba
7. Žádost o opravu místní komunikace K Lesu
8. Projednání smluvního vztahu s firmou VODOS s.r.o. dle platného dodatku č. 5
9. Rozpočtové opatření
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno Ing.J.Moravcovou a P. Benešovskou.
1. Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce a přítomné občany. Starosta se omluvil, že
zastupitelstvo obce začíná až v 18:17, neboť nejely vlaky a on i někteří zastupitelé se
dostavili později. Starosta konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva
obce a konstatoval, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu starosta
jmenoval A.Mulicovou a D.Susovou
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.
Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

7

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., J.Rišlink,
Bc.T.Kratochvíl, D.Susová, Ing. J. Moravcová

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
2. Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru A.Mulicová seznámila přítomné s činností finančního výboru.
Finanční výbor projednával účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2016. Oba
dokumenty finanční výbor doporučil schválit.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
3. Zpráva kontrolního výboru
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Předseda kontrolního výboru T.Kratochvíl seznámil přítomné s činností kontrolního výboru za
1. pololetí roku 2017. Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení a seznámil se ze zápisy
z otevírání obálek na Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov-splašková
kanalizace a čistírna odpadních vod“,“Oprava povrchu cesty Pod Zvoničkou“ a „Oprava
povrchu cesty K Lesu“.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
4. Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2016
M.Benešovská seznámila všechny přítomné s návrhem Závěrečného účtu obce Vrátkov za
rok 2016. Návrh byl 26.5.2017 řádně zveřejněn v plném rozsahu 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 2016. Přezkoumání hospodaření
se uskutečnilo dne 12.5.2017. Závěr přezkoumání hospodaření obce Vrátkov za rok 2016
zní :
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) - při zpracování ročního
rozpočtu obec nevycházela z rozpočtového výhledu.
M. Benešovská navrhuje schválit Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2016 bez výhrad.
s tím, že bylo přijato systémové opatření, chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání se již
při sestavování rozpočtu na rok 2017 neopakovaly.
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu.
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 2016 a Zprávu o přezkoumání hospodaření
obce Vrátkov za rok 2016 a schvaluje Závěrečný účet obce Vrátkov za rok 2016 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Vrátkov přijalo systémové opatření a rozpočet na rok 2017 již vychází z
rozpočtového výhledu.
Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

7

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová
J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl, D.Susová

Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno.
5. Účetní závěrka obce Vrátkov za rok 2016
M.Benešovská seznámila všechny přítomné s Účetní závěrkou obce Vrátkov sestavenou k
31.12.2016. Účetní závěrka byla zveřejněna v plném rozsahu na stránkách obce
(www.vratkov.cz). Účetní závěrku obce Vrátkov tvoří : Výkaz zisku a ztrát sestavený k
31.12.2016, Rozvaha sestavená k 31.12.2016, Příloha sestavená k 31.12.2016,
Inventarizační zpráva za rok 2016.
M.Benešovská navrhuje účetní závěrku schválit.
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov
- schvaluje v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., Účetní závěrku obce Vrátkov
sestavenou k 31.12.2016 na základě těchto předložených dokumentů : Rozvaha
sestavená k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2016, Příloha sestavená k
31.12.2016, Inventarizační zpráva za rok 2016 , Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vrátkov za rok 2016,

2

- rozhodlo, že Účetní závěrka obce Vrátkov sestavená k 31.12.2016 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 2016 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

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl
J.Rišlink, D.Susová, Ing. J. Moravcová

Usnesení č. 11/2017 bylo schváleno
6. Hostovaná spisová služba
M.Benešovská seznámila přítomné s vedením spisové služby v obci Vrátkov. Způsob vedení
spisové služby je v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví v platném znění. Doposud
spisovou službu v rámci dohody o partnerství poskytovalo Město Český Brod. Vzhledem ke
skončení doby udržitelnosti projektu „Vybudování technologického centra ORP Český Brod“
Město Český Brod tuto službu zpoplatnilo – 7.000,- Kč bez DPH/ rok. Dle § 63 odst. 3
zákona o archivnictví mohou obce vykonávat spisovou službu v listinné podobě.
M.Benešovská navrhuje k 30.6.2017 vypovědět dohodu o partnerství a vést spisovou službu
v listinné podobě.
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Vrátkov vypovídá k 30.6.2017 dohodu o partnerství č. 298/2011/OVV
k projektu „Vybudování technologického centra ORP Český Brod“.
Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

7

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl
J.Rišlink, D.Susová, Ing. J. Moravcová

Usnesení č. 12/2017 bylo schváleno
7. Žádost o opravu místní komunikace K Lesu
Starosta přečetl dopis od občanům , kteří žádají opravu místní komunikace na p.č. 1346/2
v k.ú. Vrátkov. Tato komunikace vede ke čtyřem trvale obydleným domům a zároveň se
jedná o cestu umožňující přístup do lesa. Občané žádají o urychlené, alespoň provizorní
řešení, které odstraní výmoly. Dále upozorňují na problémy, které působí keře rostoucí na
poli na úrovni p.č. 714/1 v k.ú. Vrátkov. Starosta řekl, že není problém keře prořezat a
opravou cesty, vzhledem k plánované výstavbě kanalizace v obci, by se zastupitelé měli
zabývat až po dokončení výstavby kanalizace. Proběhla diskuze. Diskutovalo se o tom, zda
by se alespoň neudělala provizorní oprava komunikace, která by odstranila výmoly.
Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen nikdo ze žadatelů, dohodli se zastupitelé, že vyzvou
zástupce žadatelů, aby do 15.7.2017 předali na obec návrh a rozsah technického řešení
opravy místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov projednalo žádost o zajištění opravy místní komunikace na p.č.č
1346/2 v k.ú. Vrátkov a rozhodlo vyzvat zástupce žadatelů, aby do 15.7.2017 předali na obec
návrh a rozsah technického řešení opravy místní komunikace.
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Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

7

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl
J.Rišlink, D.Susová, Ing. J. Moravcová

Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno
8. Projednání smluvního vztahu s firmou VODOS s.r.o. dle platného dodatku č. 5
Starosta Ing.V.Pažout seznámil přítomné se zněním dodatku č. 5 ke smlouvě o komplexním
provozování vodovodu obce Vrátkov uzavřené dne 30.6.1997. Dle tohoto dodatku končí
smlouva s firmou Vodos s.r.o. 31.12.2017, pokud nebude do 30.6.2017 uzavřená smlouva
nová. Starosta dále informoval přítomné o svém jednání s Ing.Nešporovou o délce nové
smlouvy. Většina zastupitelů měla zájem prodloužit smlouvu s firmou VODOS s.r.o. o 3 roky.
V diskuzi se diskutovalo hlavně o tom, zda vodovod má provozovat obec sama nebo
vodovod pronajímat. Obec by si měla nechat vypracovat konkurenční nabídky a zjistit si více
o provozování vodovodu obcí. Zastupitelé navrhovali prodloužit smlouvu o 3 roky. Starosta
podal protinávrh prodloužit smlouvu o 5 let. M.Benešovská upozornila na to, že se jedná o
pronájem majetku a tudíž je nutné nejprve zveřejnit záměr na prodloužení smlouvy. Nejprve
se hlasovalo o protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění vyhlašuje záměr prodloužit Smlouvu o komplexním provozování vodovodu obce
Vrátkov s firmou Vodos s.r.o., Kolín III, Legerova 21 na dobu určitou do 31.12.2022.
Připomínky, námitky či jiná sdělení lze podat na OÚ Vrátkov do 15 dnů od data vyvěšení
tohoto záměru.
Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

1

PROTI:
ZDRŽEL SE:

6
0

Ing.V.Pažout
M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl
J.Rišlink, D.Susová, Ing. J. Moravcová

Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění vyhlašuje záměr prodloužit Smlouvu o komplexním provozování vodovodu obce
Vrátkov s firmou Vodos s.r.o., Kolín III, Legerova 21 na dobu určitou do 31.12.2020.
Připomínky, námitky či jiná sdělení lze podat na OÚ Vrátkov do 15 dnů od data vyvěšení
tohoto záměru.
Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

7

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl
J.Rišlink, D.Susová, Ing. J. Moravcová

Usnesení č. 14/2017 bylo schváleno
9. Rozpočtové opatření
M.Benešovská seznámila přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2/2017. Předmětem
opatření je navýšení odpa 2310 o 66.680,- Kč (doplatek Vodosu) a odpa 3412 o 27.159,(lavičky na hřišti a natírání hracích prvků), snížení pol. 8115 o 93.839,- Kč.
Starosta informoval o svém jednání s Ing.Seifertovou (Vodos s.r.o.) . S Ing. Seifertovou se
řeší ztráta na vodovodu, která za rok 2016 je 2.525 m3. Část vody se ztratí na výtlaku (cca
400 m3 ), část ztráty činí čištění vodovodu a případné opravy. Ztráta tedy stále činí okolo

4

2.000 m3. Z dosud provedených šetření vyplývá, že voda se zřejmě ztrácí v obci – jedná se
buď o technickou závadu nebo černý odběr. Zjišťováním, kde se voda ztrácí se bude Vodos
ve spolupráci s obcí dále zabývat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2017.
Hlasování proběhlo veřejně:
PRO:

7

PROTI:
ZDRŽEL SE:

0
0

(Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl
J.Rišlink, D.Susová, Ing. J. Moravcová)

Usnesení č. 15/2017 bylo schváleno
10. Různé
Občané požádali o posekání pěšinky od čp. 31 nahoru a o posekání vysoké trávy u mostku.
Mladé maminky požádali o rozšíření dětského hřiště o hrací prvky pro malé děti a o
pískoviště. Nové hrací prvky není možné v současné době pořídit, neboť rozmístění prvků je
přesně dáno dopadovými plochami jednotlivých prvků. Pískoviště by se dalo vyřešit zavírací
mušli s pískem. A.Mulicová přislíbila, že ji tam dá.
Starosta informoval o svých jednání s p. Jarošem – dotace na kanalizaci a ČOV. Žádost
bude podána na Mze do 31.8.2017.
Dále starosta přítomné seznámil s výsledky jednání s RNDr. Hušpauerem – hledání zdroje
pitné vody. Starosta na mapách přítomným ukázal vytipovanou lokalitu. Na zřízení vrtu bude
vypsáno výběrové řízení.
Starosta pozval přítomné na dětský den, který se koná 24.6.2017.
13. Diskuze
Diskuze proběhla vždy k danému bodu.
14. Závěr
Starosta zasedání ukončil ve 19:20 hod.
.
Ve Vrátkově 17.6.2017
Zapsala: M. Benešovská
Ověřovatelé: A.Mulicová
D.Susová

Ing. V. Pažout
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