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Z Á P I S  č. 2/2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 18.6.2018 od 18:00 hod 
na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, J. Rišlink , D. Susová, A.Mulicová Dis.  
 
Omluveni: Ing. J. Moravcová, T.Kratochvíl 
 
Občané počet: 1 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva 
3. Směrnice GDPR a Smlouva o provádění prací pověřence na ochranu osobních údajů 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  (příjezdová cesta k vrtu) 
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Svazek obcí NYKO 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizace na 

pozemcích Středočeského kraje) 
7. Různé  
8. Diskuze  
9. 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              
D. Susovou a A.Mulicovou. 
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:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0 
 
       

 
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejněný program jednání.  
 

2. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

Starosta informoval přítomné, že v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
musí zastupitelstvo obce stanovit počet členů zastupitelstva na další období. Navrhuje, aby 
pro volební období 2014 - 2018 byl počet členů zastupitelstva 7.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Vrátkov pro volební období 2018 – 2022 na          
7 zastupitelů. 
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Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno. 
 

3. Směrnice GDPR a Smlouva o provádění prací pověřence na ochranu osobních 
údajů 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Směrnice č. 1/2018 Ochrana 
zpracování osobních údajů a dat a pokyny pro práci s IT v organizaci.   
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov bylo seznámeno se zněním Směrnice č. 1/2018 Ochrana 
zpracování osobních údajů a dat a pokyny pro práci s IT v organizaci a vzalo ji na vědomí. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 12/2018 bylo schváleno. 
 
M.Benešovská dále přítomné seznámila se zněním Smlouvy o provádění prací pověřence na 
ochranu osobních údajů. Pověřencem se stal p. Jakub Rejzek, který bude tuto činnost na 
základě Smlouvy o provádění prací vykonávat bezplatně. Kontakt na pověřence je zveřejněn 
na webových stránkách obce www.vratkov.cz. M.Benešovská navrhuje smlouvu schválit. 
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k této smlouvě. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov schválilo Smlouvu o provádění prací pověřence na ochranu 
osobních údajů, kterou obec Vrátkov uzavřela s p. Jakubem Rejzkem a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno. 
 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (příjezdová cesta k vrtu) 

Starosta seznámil přítomné se zněním Smlouvy o smlouvě  budoucí o zřízení věcného 
břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemky p.č. 547/20 a p.č. 547/24 v k.ú. 
Vrátkov. Starosta sdělil přítomným, že požadoval, aby ve smlouvě bylo výslovně uvedeno i 
právo chůze, což se nestalo. Starosta přesto navrhuje, aby smlouva byla schválena, a právo 
chůze se bude řešit jinou smlouvou.  
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov schválilo Smlouvu o smlouvě  budoucí o zřízení věcného 
břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě s ČR – Státním pozemkovým úřadem na 
pozemky p.č. 547/20 a p.č. 547/24 v k.ú. Vrátkov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
 
 
 

http://www.vratkov.cz/
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Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno. 
 

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Svazek obcí NYKO 

M.Benešovská seznámila přítomné s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finančního 
příspěvku. Svazek obcí Ny-Ko, jehož je obec Vrátkov členem, na valné hromadě rozhodla o 
poskytnutí finančního příspěvku na základě individuální žádosti. Účelem finančního 
příspěvku je finanční výpomoc na úhradu výdajů za likvidaci plastových obalů. Jedná se o 
částku 2.400,- Kč. M. Benešovská navrhuje smlouvu schválit a podepsat. 
Starosta dal možnost přítomným vyjádřit se k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finančního 
příspěvku od Svazku obcí Ny-Ko na úhradu výdajů za likvidaci plastových obalů a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 
  
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno. 
 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizace na 
pozemcích Středočeského kraje) 

Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se Středočeským krajem na pozemek p.č. 1338/4 v k.ú. Vrátkov. Starosta 
navrhuje smlouvu schválit. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov  schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se Středočeským krajem na pozemek p.č. 1338/4 v k.ú. Vrátkov. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno. 
 

7. Různé 

Starosta informoval o přípravách na akci Vrátkov – kanalizace a ČOV 

8. Diskuze 

Diskuze proběhla vždy k danému bodu. 

9. Závěr 

Starosta ukončil zasedání v 18:30 hod. 
 
Ve Vrátkově 22.6.2018    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé: A.Mulicová                         Ing. V. Pažout
 D.Susová  


