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Z Á P I S č. 1/2017 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 13.3.2017 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. Inventarizační zpráva za rok 2016 
3. Výběr dodavatele na Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková 

kanalizace a čistírna odpadních vod“ 
4. Příkazní smlouva s vítězem výběrového řízení na Finanční a organizační zajištění 

projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“ 
5. Výběrová řízení na opravy cest 
6. Žádost p. Nymsové o vyjádření k využití pozemků 
7. Žádost FC Tuchoraz o finanční příspěvek 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2017 
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 starosta jmenoval  
T.Kratochvíla a J.Rišlinka. 
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. Navrhl rozířit 

jednání zastupitelstva o Dodatek č. 1/2017 s firmou NYKOS a.s. 
 

Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., J.Rišlink, 

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Zastupitelstvo obce schválilo  program jednání.  
 
Schválený program jednání : 
 

1. Zahájení 
2. Inventarizační zpráva za rok 2016 
3. Výběr dodavatele na Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková 

kanalizace a čistírna odpadních vod“ 
4. Příkazní smlouva s vítězem výběrového řízení na Finanční a organizační zajištění 

projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“ 
5. Výběrová řízení na opravy cest 
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6. Žádost p. Nymsové o vyjádření k využití pozemků 
7. Žádost FC Tuchoraz o finanční příspěvek 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2017 
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou NYKOS a.s. 
10. Různé 
11. Diskuze 
12. Závěr 

 

2. Inventarizační zpráva za rok 2016 

Předsedkyně finančního výboru A.Mulicová seznámila přítomné se zněním Inventarizační 
zprávy za rok 2016. Zastupitelé vzali Inventarizační zprávu na vědomí.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko k projednávané 
zprávě. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bere na vědomí 
Inventarizační zprávu za rok 2016.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 1/2017 bylo schváleno 
 

3.  Výběr dodavatele na Finanční a organizační zajitění projektu „Vrátkov – splaková 
kanalizace a čistírna odpadních vod“ 

Starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na  Finanční a organizační zajištění 
projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“. Do výběrového řízení se 
přihlásilo 16 firem. Dne 6.2.2017 výběrová komise (všichni členové zastupitelstva) 
zkontrolovala neporušenost obálek a obálky otevřela. Vzhledem k velkému počtu nabídek a 
rozpětí cenových nabídek (90 tis. – 900 tis. Kč) se komise dohodla, že nabídky prostuduje a 
dne 16.2.2017 provede jejich vyhodnocení. Zápisy z jednání komise jsou na internetu na 
stránkách obce www.vratkov.cz. Nejvýhodnější nabídku podala firma CONFIN PARTNER 
s.r.o., Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 27376729 . Nabídla cenu 83.810,- 
vč. DPH a měla velmi dobré reference z okolních obcí.  
Dále starosta přítomným sdělil, že projektantka Ing.Knapová podala žádost o stavební 
povolení na akci Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se projednávanému bodu.    
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov na základě vyhodnocení výběrového řízení vybralo za 
dodavatele na  Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a 
čistírna odpadních vod“ firmu CONFIN PARTNER s.r.o., Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 
Praha 2, IČO 27376729  za nabídkovou cenu 83.810,- Kč vč.DPH. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 2/2017 bylo schváleno 
 
 
 

http://www.vratkov.cz/
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4. Příkazní smlouva s vítězem výběrového řízení na Finanční a organizační zajitění 
projektu „Vrátkov – splaková kanalizace a čistírna odpadních vod“ 

Starosta seznámil přítomné s návrhem Příkazní smlouvy s firmou CONFIN PARTNER s.r.o.. 
Zastupitelé měli smlouvu k dispozici. Připomínky zastupitelů byly projednány se zástupcem 
firmy panem Jarošem a smlouva byla dána do souladu s připomínkami. 
Před hlasováním byla dána možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Vrátkov souhlasí se zněním předložené Příkazní smlouvy s firmou CONFIN 
PARTNER s.r.o., Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 27376729 na Finanční a 
organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“ a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 3/2017 bylo schváleno 
 
 

5. Výběrová řízení na opravy cest 

Na základě žádosti občanů, které byly zastupitelstvem projednány během roku 2016 
navrhuje starosta vypsat otevřenou výzvu více zájemcům na opravu povrchu cesty K Lesu a 
Pod Zvoničkou. U obou půjde o doplnění asfaltového recyklátu a drobné terénní úpravy. 
Návrh otevřených výzev měli zastupitelé k dispozici.   
Občany zajímala délka komunikací, které se budou opravovat. Dále se diskutovalo o 
výhodách asfaltového recyklátu. 
 Zastupitelé se dohodli, že o výzvách budou hlasovat jednotlivě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Vrátkov v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
č.1/2016 pověřuje starostu vypsáním otevřené výzvy více zájemcům na „Opravu povrchu 
cesty Pod Zvoničkou“ . 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 4/2017 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Vrátkov v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
č.1/2016 pověřuje starostu vypsáním otevřené výzvy více zájemcům na „Opravu povrchu 
cesty K Lesu“ . 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 5/2017 bylo schváleno 
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6. Žádost p.Nymsové o vyjádření k využití pozemků 

Starosta přečetl přítomným dopis p. Nymsové, která vlastní ve Vrátkově pozemky p.č. 708/3 
a 708/4. P.Nymsová žádá o vyjádření k využití pozemků p.č. 714/8 a p.č. 708/2 
v k.ú.Vrátkov. Současně žádá o potvrzení, že na pozemcích p.č. 708/3 a 708/4 v k.ú.Vrátkov 
je možná výstavba jednoho, resp. dvou rodinných domů. Parcely p.č. 714/8 a p.č. 708/2 
v k.ú. Vrátkov nejsou v majetku obce a v současné době slouží jako veřejně přístupná 
účelová komunikace. Výstavbu na pozemcích p.č. 708/3 a 708/4 řeší územní plán obce 
Vrátkov, který je zveřejněn na stránskách obce nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.  
Před hlasováním byla dána možnost přítomným vyjádřit se k projednávané žádosti . 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Vrátkov projednalo žádost p.Nymsové a pověřilo starostu jejím vyřízením. 
Parcely p.č. 714/8 a p.č. 708/2 v k.ú. Vrátkov nejsou v majetku obce a v současné době 
slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace. Výstavbu na pozemcích p.č. 708/3 a 
708/4 řeší územní plán obce Vrátkov, který je zveřejněn na stránkách obce nebo je 
k nahlédnutí na obecním úřadě.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 6/2017 bylo schváleno 
 

7. Žádost FC Tuchoraz o finanční příspěvek. 

Starosta přečetl žádost FC Tuchoraz o poskytnutí finančního příspěvku na výchovu a tělesný 
rozvoj mládeže obce Vrátkov ve výši 5.000,-Kč. Starosta se rozhodl žádosti vyhovět. 
Starosta sepíše s příjemcem příspěvku veřejnoprávní smlouvu. Nikdo z přítomných 
zastupitelů nebyl proti poskytnutí finančního příspěvku. Občané se zajímali o počet dětí, 
které v současné době hrají za FC Tuchoraz.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s usn. č. 1/2015 ze dne 23.3.2015 bere na vědomí  
rozhodnutí starosty udělit dotaci ve výši 5.000, - Kč Tělovýchovné jednotě FC Tuchoraz na  
výchovu a tělesný rozvoj mládeže obce Vrátkov. Starosta sepíše s příjemcem dotace  
veřejnoprávní smlouvu, která bude zveřejněna na stránkách obce www.vratkov.cz 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 7/2017 bylo schváleno 
 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

M. Benešovská seznámila přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 1/2017, které je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. Dále M.Benešovská informovala přítomné o novele 
vyhlášky Ministerstva financí , došlo ke změně položky č. 1351 na položku 1382 a paragrafu 
2221 na paragraf 2292 u již schváleného rozpočtu. Objem financí na položce i paragrafu 
zůstává stejný. Výše uvedené bylo při zadávání schváleného rozpočtu opraveno. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se k rozpočtovému opatření. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 1/2017. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 8/2017 bylo schváleno 
 

9. Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě s firmou Nykos 

Starosta seznámil přítomné s Dodatkem č.1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového 
hospodářství s firmou NYKOS,a.s. Došlo ke zvýšení cen za separovaný svoz a za platbu na 
obyvatele u komunálního odpadu, cena za tunu uloženou na skládku zůstává nezměněná. 
Diskutovalo se o výši cen za svoz odpadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje znění 
Dodatku č. 1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství a pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

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

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 9/2017 bylo schváleno 
 

 

10. Různé 

Pan Hanzl požádal zastupitele o příspěvek na prořezy stromů „za mostkem“ V Paloučkách.. 
Diskutovalo se o čištění V Paloučkách . Pod mostkem se čistilo zhruba před rokem a opět je 
to tam zarostlé. Zastupitelé se shodli, že p.Hanzl provedené práce ve výši 3.000,- Kč obci 
vyfakturuje.  
 
Starosta informoval přítomné o svém jednání s Ing.Hušpauerem. Předmětem jednání bylo 
hledání zdroje pitné vody pro obec. Ing.Hušpauer přislíbil vytipovat zhruba 3 místa ,kde by 
bylo možné udělat zkušební vrt.  
 
Občany zajímalo, kdy bude průchozí pěšinka mezi Broučkem a Žohovými, je tam již od 
podzimu vyházené roští. A.Mulicová řekla, že p.Skelnář o tom ví. 
 
A,Mulicová požádala p.Hanzla jestli by si mohl zajistit psa, aby neběhal po vsi.  
 
Ing.Moravcová oznámila, že si v létě (od července do srpna) objedná auto s asfaltem a 
nechá si vyasfaltovat (opravit) cestu před svou nemovitostí. Starosta ji upozornil, že se jedná 
o majetek obce a obec by měla být o přesném termínu , o způsobu a rozsahu opravy 
informována.  
 
Ing. Moravcová dále požádala, zda by se obec nemohla začít zabývat dopravní situací na 
křižovatce u benzínové pumpy. Betonové zátarasy , které jsou umístěny na hlavní silnici 
výrazně zhoršily výhled do křižovatky. Bylo by vhodné požádat zároveň o snížení rychlosti 
před touto křižovatkou.  
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13. Diskuze 

Diskuze proběhla vždy k danému bodu. 
 

14. Závěr 

Starosta zasedání ukončil ve 19:22 hod.  
 
. 
Ve Vrátkově 21.3.2017    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé: J.Rišlink     Ing. V. Pažout 
 Bc.T.Kratochvíl  
 


