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Z Á P I S  č. 8/2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 28.12.2018 od 18:00 
hod na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, J. Rišlink , J. Bursa, , A.Mulicová Dis. ,               

Bc. T. Kratochvíl 
 
Omluveni: Š. Červenková 
 
Občané počet: 1 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Výše vodného na rok 2019 
3. Výše poplatku za odpady na rok 2019  
4. Žádost Domácího hospice Nablízku, z. ú. o finanční příspěvek  
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS 

a.s.  
6. Memorandum Řídícího výboru Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve 

správním obvodu OPR Český Brod  
7. Plán inventur na rok 2018  
8. Rozhodnutí o plátcovství DPH  
9. Rozpočet na rok 2019  
10. Rozpočtové opatření  
11. Různé  
12. Diskuze  
13. Závěr 

 
 

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              
J.Bursu a Bc.T.Kratochvíla. 
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, J. Rišlink , J. Bursa, , A.Mulicová Dis. ,                

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

 
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejněný program jednání.  
 

2. Výše vodného na rok 2019 

Obec obdržela kalkulaci vodného na rok 2019 od provozovatele firmy VODOS, s.r.o. Vodos, 
s.r.o. Zastupitelé se dohodli, že cena pohyblivé složky vodného bude 49,- Kč vč. DPH/ m3 a 
výše pevné složky vodného bude 520,- Kč vč.DPH/rok. Na základě předloženého soupisu 
oprav se zastupitelé dohodli, že opravy nad 105.000,- Kč bude Vodos rovnou účtovat obci, 
aby obec měla lepší přehled o opravách. Dále bylo jednáno o doplatku nákladů firmě Vodos. 
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Vodos požaduje, aby doplatek za rok 2018 a 2019 byl uhrazen již v lednu 2019. Zastupitelé 
s tím vyslovili souhlas za podmínky, že se bude jednat o zálohové, případně dílčí faktury, 
které budou řádně vyúčtovány na základě skutečnosti. Starosta informoval, že požádal 
vedoucího střediska Vodos Kostelec nad Č.lesy pana Píšu, aby vodojem byl opatřen čidlem, 
které by hlídalo hladinu vody ve vodojemu. Pan Píša dosud na e mail nereagoval. 
Zastupitelé se proto dohodli, že p.Píšu navštíví zastupitel p. Bursa a domluví s ním další 
postup. Zastupitelé budou na příštím zasedání informováni o jednání s p.Píšou. Před 
hlasováním dal starosta možnost přítomným vyjádřit se k ceně vodného na rok 2018. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov stanovuje od 1.1.2019 výši pevné složky 520,- Kč vč. DPH a 
výši pohyblivé složky 49,- vč. DPH. Zastupitelstvo obce Vrátkov souhlasí s tím, aby opravy 
nad 105.000,- Kč bez DPH byly firmou Vodos s.r.o. účtovány přímo obci Vrátkov. Dále 
Zastupitelstvo obce Vrátkov souhlasí se zaplacením doplatku nákladů za rok 2018 a 2019 za 
podmínky, že se bude jednat o zálohové, případně dílčí faktury, které budou řádně 
vyúčtovány na základě skutečnosti. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno. 
 

3. Výše poplatku za odpady na rok 2019 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním přílohy č. 3 k OZV o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Zastupitelé se shodli, že místní poplatek zůstane stejný, tj. 600,- Kč za 
poplatníka a kalendářní rok 2019.  Diskutovalo se o množství odpadu za rok 2017 a 2018.   

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 zákona č. 128/2000 sb., o obcích schvaluje přílohu č. 3 
k OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a stanovuje poplatek ve výši 600,- Kč za poplatníka a 
kalendářní rok 2019. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 36/2018 bylo schváleno. 
 
 

4. Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. o finanční příspěvek 

M.Benešovská seznámila přítomné se žádostí Domácího hospice Nablízku, z. ú. o finanční 
příspěvek. Domácí hospic Nablízku se stará o vyléčitelně nemocné v poslední fázi jejich 
života. M.Benešovská přítomné seznámila s vlastní velmi dobrou zkušeností s tímto 
hospicem, proto navrhuje žádosti vyhovět. Diskutovalo se o výši příspěvku. Nakonec byl 
dohodnut příspěvek ve výši 5.000,- Kč.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 85 zákona č. 128/2000 sb., o obcích souhlasí 
s poskytnutím finančního daru Domácímu hospici Nablízku, z. ú. podle § 2055 a 
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následujících zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník   ve výši 5.000,- Kč a pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy č.3/2018.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 37/2018 bylo schváleno. 
 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS a.s. 

Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1 ke smlouvě o odpadovém hospodářství. Od 
1.1.2019 dochází k mírnému navýšení ceny za svoz separovaných odpadů ( o cca 900,- Kč 
za rok) a k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu ( o cca 3.000,- Kč za rok). Dále se 
navyšuje cena za uložení 1 t z 997,- Kč na 1.090,- Kč za 1 t. Starosta navrhuje dodatek 
schválit. Vzhledem k navyšování cen za svoz odpadů, zastupitelé diskutovali o snížení 
nákladů na svoz odpadů. Před hlasováním dal starosta možnost, aby se přítomní vyjádřili 
k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje 
znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS 
a.s. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 38/2018 bylo schváleno. 
 

6. Memorandum Řídícího výboru Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve 
správním obvodu OPR Český Brod 

M.Benešovská seznámila přítomné se zněním Memoranda Řídícího výboru Místního 
akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu OPR Český Brod. Obec má 
s Městem Český Brod uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o zajištění povinné školní docházky 
pro žáky z naší obce. Tato veřejnoprávní smlouva končí 31.8.2019. M. Benešovská řekla, že 
starosta Města Český Brod přislíbil spolu s radou řešení problému s nedostatkem míst ve 
školách. Obec Vrátkov bude spolu s ostatními obcemi jednat s Městem Český Brod o 
zajištění povinné školní docházky. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

7. Plán inventur na rok 2018 

M. Benešovská seznámila přítomné s Plánem inventur na rok 2018. Předsedou 
inventarizační komise bude A.Mulicová DiS..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 2018. 
 
 
 



 4 4 

Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 39/2018 bylo schváleno. 
 

8. Rozhodnutí o plátcovství DPH 

Starosta seznámil přítomné se záměrem obce stát se dobrovolným plátcem DPH. Obec by 
měla v roce 2019 (čeká se na výsledek dotačního řízení) začít stavět ČOV a kanalizaci 
v celé obci. Pokud se obec stane plátce DPH dojde s úspoře finančních prostředků obce. 
Zastupitelé diskutovali o výhodách a nevýhodách dobrovolného plátcovství DPH. Nakonec 
se dohodli, že se obec stane dobrovolným plátcem DPH. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souvislosti s výstavbou ČOV a tlakové kanalizace v obci 
Vrátkov souhlasí , aby se obec Vrátkov stala dobrovolným plátcem DPH. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 40/2018 bylo schváleno. 
 

9. Rozpočet na rok 2019 

M. Benešovská seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu byl 
řádně vyvěšen dne 11.12.2018. Zároveň se závaznými ukazateli rozpočtu byl zveřejněn 
komentář k závazným ukazatelům. K návrhu rozpočtu se písemně nikdo nevyjádřil.  
Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2018 jsou na straně příjmů třídy a na straně výdajů 
oddíly dle rozpočtové skladby. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Diskutovalo se o 
jednotlivých položkách rozpočtu.  
 
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 2019 jako přebytkový. Závaznými ukazateli 
rozpočtu na rok 2019jsou na straně příjmů třídy a na straně výdajů oddíly dle rozpočtové 
skladby.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 41/2018 bylo schváleno. 
 

10. Rozpočtové opatření 

M. Benešovská seznámila přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 3/2018, které je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 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. 3/2018. 
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Hlasování proběhlo veřejně: 

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

  Bc. T. Kratochvíl      

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 42/2018 bylo schváleno. 
 

11. Různé 

Zastupitelé diskutovali o nabídkách prodeje akcií. Obec má akcie Hasičské vzájemné 
pojišťovny a České spořitelny.  
 

12. Diskuze 

Diskuze proběhla vždy k danému bodu. 
 

13. Závěr 

Starosta popřál všem přítomným hodně zdraví a štěstí v roce 2019 a zasedání ukončil v 
19:50 hod.  
 
Ve Vrátkově 4.1.2019    
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé: J.Bursa                         Ing. V. Pažout 
 Bc. T.Kratochvíl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


