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Z Á P I S č. 6/2016 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 19.12.2016 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  
Omluveni : Ing. J. Moravcová 
 
Občané počet: 6 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Zpráva o činnosti finančního výboru 
3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
4. Plán inventur rok 2016 
5. Žádost o poskytnutí dotace – koloniál Vrátkov 
6. Strategický plán 2016 - 2021 
7. Rozpočet na rok 2017 
8. Rozpočtové opatření  
9. Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna 

odpadních vod“ 
10. Různé  
11. Diskuze  
12. Závěr  

 
Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno 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.  

 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc.T.Kratochvíl, D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Zastupitelstvo obce schválilo  program jednání.  
 
 

2. Zpráva o činnosti finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s činností finačního výboru. Finanční 
výbor ve spolupráci s p. Benešovskou sestavil návrh rozpočtu obce Vrátkov na rok 2017. 
Návrh byl řádně zveřejněn 3.12.2016. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Dále se 
finanční výbor zabýval Strategickým plánem rozvoje obce  2016 – 2021. Ve spolupráci 
s p.Benešovskou sestavením Plánu inventur na rok 2016. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s činností kontrolního výboru od zasedání 
zastupitelstva dne 27.6.2016. Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení, seznámil se ze 
zápisy z otevírání obálek na akce „Stavební úpravy stávajícího skladu „ a „Vrátkov, veřejné 
osvětlení ulice Za Pilou“. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Plán inventur rok 2016 

M. Benešovská seznámila přítomné s Plánem inventur na rok 2016.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska či připomínky 
k plánu inventur. Žádná stanoviska ani připomínky nebyly vzneseny.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků schvaluje Plán 
inventur na rok 2016. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink, D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 63/2016 bylo schváleno 
 

5. Žádost o poskytnutí dotace – koloniál Vrátkov 

Starosta seznámil přítomné se žádostí p. Hanzlové o individuální dotaci na provoz koloniálu 
ve Vrátkově. P. Hanzlová žádá o dotaci ve výši 24.000,- Kč na rok 2017. 
Starosta vyzval přítomné, aby přednesli své dotazy či připomínky. 
M. Benešovská informovala o tom, že p. Hanzlová individuální dotaci v roce 2016 použila 
v souladu s podmínkami dotace a k dnešnímu datu nemá nedoplatky na sociálním a 
zdravotním pojištění. M. Benešovská navrhuje pro dotaci podmínky stejné jako v roce 2016. 
Žádné další otázky ani připomínky nebyly. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle zákona č. 18/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje poskytnutí individuální 
dotace na rok 2017 z rozpočtu obce Vrátkov p. G. Hanzlové na stabilizaci ekonomické 
bilance obchodu smíšeným zbožím za těchto podmínek: 

- měsíční výše dotace bude 2.000,- Kč, vždy k 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 31.12.2017 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 
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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:  6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Bc.T.Kratochvíl 

  J.Rišlink, D.Susová,)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 64/2016 bylo schváleno. 
 

6. Strategický plán 2016 - 2021 

A.Mulicová seznámila přítomné se Strategickým plánem rozvoje obce Vrátkov na období 
2016-2021. Strategický plán obsahuje základní údaje o obci (historie, demografická data, 
rozpočty), S.W.O.T analýzu (silné a slabé stránky obce) a rozvojové cíle. Strategický plán 
bude zveřejněn na stránkách obce. 
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že Strategický plán se bude v případě potřeby 
aktualizovat. Nejedná se o neměnný dokument. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích schvaluje Strategický plán rozvoje obce Vrátkov na období 2016-2021. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink, D.Susová,)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 65/2016 bylo schváleno. 
 
 

7. Rozpočet na rok 2017 

M. Benešovská seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl 
řádně vyvěšen. Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2017 jsou na straně příjmů třídy a na 
straně výdajů odvětvové paragrafy. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. 
Starosta se před hlasování zeptal, zda má někdo dotaz či připomínku k projednávanému 
bodu. Nikdo neměl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích schvaluje Rozpočet obce Vrátkov na rok 2017 jako přebytkový. Závaznými ukazateli 
rozpočtu na rok 2017 jsou na straně příjmů třídy a na straně výdajů odvětvové paragrafy. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink,D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 66/2015 bylo schváleno 
 

8. Rozpočtové opatření 

M. Benešovská seznámila přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 7/2016, které je 
nedílnou součástí tohoto zápisu.  
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Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 7/2016. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink,D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 67/2016 bylo schváleno 
 

9. Finanční a organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod“ 

Starosta seznámil přítomné s návrhem otevřené výzvy na Finanční a organizační zajištění 
projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“. Předmětem výzvy je 
zpracování žádosti o dotaci, příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a na 
technický dozor investora, připravit všechny potřebné doklady nutné k získání dotace, 
příprava závěrečného vyhodnocení a zajištění dalích potřebných úkonů ke zdárnému 
zajištění akce. Po diskuzi byla dohodnuta následující kritéria : 60% nabídková cena, 30% 
reference a 10% smluvní podmínky. Součástí nabídky bude i návrh smlouvy o dílo.  
Starosta informoval přítomné o stavu příprav této akce – bylo již vydáno územní rozhodnutí.  
Proběhla diskuze o projektové dokumentaci a o rozpočtu stavby.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu se Směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu 
pověřuje starostu vypsáním otevřené výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku Finanční a 
organizační zajištění projektu „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“. 
Hodnocení nabídek bude posuzováno podle těchto kritérií : 60% nabídková cena, 30% 
reference a 10% smluvní podmínky. Součástí nabídky bude i návrh smlouvy o dílo. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink,D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 68/2016 bylo schváleno 
 

10. Různé 

Starosta seznámil přítomné se žádostí p. Jakuba Sklenáře. Pan Sklenář v souladu se 
smlouvou o nájmu nebytových prostor žádá zastupitelstvo obce o souhlas s podnájmem 
hostince p. Emilu Peštovi. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit své připomínky či návrhy 
k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s čl. 4 odst. 2) smlouvy o nájmu nebytových prostor – 
hostince Vrátkov 17 ze dne 7.8.2006 souhlasí s podnájmem hostince p.Emilu Peštovi, bytem 
Vrátkov 27, IČO 05596831 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink,D.Susová)       
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PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 69/2016 bylo schváleno 
 
M.Benešovská informovala přítomné o změně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Vzhledem k této skutečnosti je nutné směrnici o zadávání veřejných zakázek dát 
do souladu s výše uvedeným zákonem. M.Benešovská seznámila přítomné s novým zněním 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek. M.Benešovská navrhuje zrušit směrnici č. 1/2015 a 
schválit novou Směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit své připomínky či návrhy 
k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov schválilo Směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  J.Rišlink,D.Susová)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 70/2016 bylo schváleno 
 

13. Diskuze 

Diskuze proběhla vždy k danému bodu. 
 

14. Závěr 

Starosta popřál všem přítomným veselé vánoce a do nového roku zdraví a hodně úspěchů a 
zastupitelům poděkoval za spolupráci. Ing.Běhounková poděkovala všem lidem, kteří se 
podíleli na pořádání všech kulturních akcí v roce 2016. Starosta zasedání ukončil ve 18:54 
hod.  
 
. 
Ve Vrátkově 27.12.2016    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé: J.Rišlink     Ing. V. Pažout 
 Bc.T.Kratochvíl  
 


