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Z Á P I S  č. 3/2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 10.9.2018 od 18:00 hod 
na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, J. Rišlink , D. Susová, Bc. T. Kratochvíl , 

A.Mulicová Dis., Ing. J.Moravcová 
 
Omluveni:  
 
Občané počet: 1 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Podmínky výběrového řízení na technický dozor na akci „ Vrátkov – splašková 

kanalizace a čistírna odpadních vod “ 
3. Různé  
4. Diskuze  
5. 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:  7 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová,  

  T.Kratochvíl, Ing. J. Moravcová      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

 
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejněný program jednání.  
 

2. Podmínky výběrového řízení na technický dozor investora na akci „ Vrátkov – 
splašková kanalizace a čistírna odpadních vod „ 

Starosta informoval přítomné, že na akci „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod „ je nutné vybrat technický dozor investora. Zastupitelé diskutovali, zda bude 
zakázka zadána uzavřenou nebo otevřenou výzvou. Starosta navrhuje, aby byly Průzkumem 
trhu/Poptávkou obeslány firmy, které jsou z hlediska své odbornosti a zkušeností schopny 
tuto činnost pro obec zajistit. Zastupitelé se dohodli, že zakázka bude zadána jako uzavřená. 
Návrh Průzkumu trhu/Poptávky obdrželi všichni zastupitelé e-mailem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu se Směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu rozhodlo, že technický dozor investora na akci „Vrátkov – splašková 
kanalizace a čistírna odpadních vod „ bude vybrán v uzavřené výzvě. Průzkumem trhu byl 
pověřen starosta. Starosta obešle nejméně 5 dodavatelů. Vyhodnocení uzavřené výzvy -  
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TDI na akci „ Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod „ provede výběrová 
komise. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  7 Ing.V.Pažout, M.Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová,  

  T.Kratochvíl, Ing. J. Moravcová      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

 
Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno. 
 

3. Rozpočtové opatření 

M. Benešovská seznámila přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2/2018. Rozpočtové 
opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 2/2018. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  7 Ing.V.Pažout, M. Benešovská, J.Rišlink, D.Susová, A.Mulicová,  

  T.Kratochvíl, Ing. J. Moravcová      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

 
Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno. 
 

4. Různé 

Starosta informoval o přípravách na akci Vrátkov – kanalizace a ČOV 

5. Diskuze 

Diskuze proběhla vždy k danému bodu. 
 

6. Závěr 

Starosta ukončil zasedání v 18:40 hod. 
 
. 
Ve Vrátkově 14. 9. 2018    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé: T.Kratochvíl                         Ing. V. Pažout 
 J.Rišlink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


