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Z Á P I S  č. 6/2018 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 30.10.2018 
od 19:00 hod na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, A. Mulicová DiS., J.Rišlink, Bc. T.Kratochvíl,     

Jan Bursa, Šárka Červenková 
 
Občané počet: 2 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Složení slibu 
3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
4. Schválení programu 
5.  Volba starosty a místostarosty  

 určení počtu místostarostů 

 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 volba členů finančního výboru 

 volba členů kontrolního výboru 
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích)  
8. Žádost o sponzorský dar – Základní škola Kostelec nad Č.lesy 
9. Rozpočtové opatření č. 3/2018 
10. Různé 
11. Diskuze  
12. Závěr  

 
Průběh zasedání byl natáčen P.Benešovskou. 
 

1. Zahájení 

Dosavadní starosta Ing. V. Pažout (dále „předsedající“) zahájil ustavující zasedání 
zastupitelstva v 19:00. hod. 
Předsedající konstatoval, že před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva 
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Vrátkov podle § 53 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Návrh na neplatnost voleb v obci 
Vrátkov nebyl krajskému soudu podán. V souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 
informace o konání ustavujícího zasedání zveřejněna 7 dní před zasedáním 
zastupitelstva. Informace byla současně zveřejněna na elektronické úřední desce. 
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Předsedající konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce, takže 
zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona o obcích schopno se usnášet. 

 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před jeho složením upozornil přítomné členy 
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu. 
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. Poté jmenovitě 
podle abecedy vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a k podpisu připraveného archu (příloha č. 1)   
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající určil za ověřovatele zápisu Šárku Červenkovou a  Jana Bursu               a  
zapisovatelem M.Benešovskou. 

 

4. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se k navrhovanému 
programu. Žádné návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje navržený program jednání ustavujícího 
zasedání. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 21/2018  bylo schváleno 
 

5. Volba starosty a místostarosty 

 
Určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo 2 místostarosty. 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit se k počtu 
místostarostů. Žádné další návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích schválilo zvolení 2 místostarostů. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  22/2018  bylo schváleno 
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Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. 
a/ zákona o obcích) 
Předsedající navrhl, aby všichni nově zvolení zastupitelé byli pro výkon své funkce 
neuvolněni. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo,že 
žádný člen zastupitelstva obce Vrátkov nebude uvolněným zastupitelem. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  23/2018  bylo schváleno 
 

Určení způsobu volby starosty a místostarostů 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarostů veřejně hlasováním. Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva 
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
Volba proběhne veřejně hlasováním. 
 

Volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Členka 
zastupitelstva A.Mulicová  navrhla zvolit do funkce starosty Ing. V. Pažouta. 
Další návrhy nebyly podány. 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit se k volbě 
starosty.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí starostou Ing. V. Pažouta. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 24 /2018 bylo schváleno 
 

Vzhledem k tomu, že novým starostou byl zvolen dosavadní starosta Ing. V. Pažout, 
řídil ustavující zasedání nadále. 

 
Volba místostarostů 

Starosta Ing.V. Pažout navrhl na funkci 1. místostarosty M. Benešovskou a na funkci 2. 
místostarosty J.Rišlinka.  
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit se k volbě 
místostarostů. Jiný návrh nebyl podán. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí 1. místostarostou M. Benešovskou a 2. místostarostou J.Rišlinka. 
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Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  25/2018 bylo schváleno 
 

6. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 

 
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
Předsedající informoval o povinnosti zřídit dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona o obcích, finanční výbor a kontrolní výbor. Dále informoval, že členy výboru 
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, předsedou může být jen člen 
zastupitelstva. Počet členů výboru musí být podle § 117 odst. 3 zákona o obcích lichý, 
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít dle § 119 odst. 1 zákona o obcích nejméně 
3 členy. 
Starosta Ing. V. Pažout navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní 
výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. 
Před hlasováním dal předsedající všem přítomným možnost vyjádřit se ke zřízení 
výborů a stanovení počtu jejich členů. Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  26/2018 bylo schváleno 
 

Volba předsedy finančního výboru 
M.Benešovská navrhla na funkci předsedy finančního výboru A.Mulicovou . Jiné návrhy 
nebyly podány.  
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
volí předsedou finančního výboru A.Mulicovou Dis.  
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 27/2018  bylo schváleno 
 

Volba předsedy kontrolního výboru 
M.Benešovská navrhla na funkci předsedy finančního výboru Bc.T.Kratochvíla.  
Jiné návrhy nebyly podány. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
volí předsedou kontrolního výboru Bc.T.Kratochvíla.  
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink,)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 1 (Bc.T.Kratochvíl)       

Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno 
 

Volba členů finančního výboru 
A.Mulicová navrhla zvolit do finančního výboru Ing.Janu Hlavničkovou a Jana Bursu .  
Jiný návrh na složení výborů nebyl podán. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
volí členem finančního výboru Ing.  Janu Hlavničkovou a Jana Bursu.  
 

Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  29/2018  bylo schváleno 
 

Volba členů kontrolního výboru 
Starosta Ing. V. Pažout navrhl zvolit do kontrolního výboru  Šárku Červenkovou a Silvii 
Leszczynski. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
volí členem kontrolního výboru Šárku Červenkovou a Silvii Leszczynski. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  30/2018 bylo schváleno 
 

7. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta Ing. Pažout navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla 
v souladu s § 72, § 77 odst. 2, § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, 
byla ode dne 30.10.2018 poskytována měsíční odměna takto : 
starosta 13.000,- Kč 
1. místostarosta 12.000,- Kč 
2. místostarosta      500,- Kč 
předseda výboru 
člen výboru 

     500,- Kč 
     500,- Kč 

člen zastupitelstva      500,- Kč 
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V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě 
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, 
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
Jiný návrh na výši odměn nebyl podán 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k odměnám zastupitelů. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 30.10.2018 takto: starosta: 
13.000,- Kč, 1. místostarosta: 12.000,- Kč, 2. místostarosta: 500,- Kč, předseda výboru                      
500,- Kč, člen výboru 500,- Kč, člen zastupitelstva  500,- Kč.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě 
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, 
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  31/2018 bylo schváleno 
 

 

8. Žádost o sponzorský dar – Základní škola Kostelec nad Č.lesy 

 
M. Benešovská seznámila přítomné se žádostí Základní školy a Praktické školy , 
Kostelec nad Č. lesy , K jatkám 748. Základní škola žádá o dar podle § 2055 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník o peněžitý dar. Tuto školu 
navštěvuje 1 žák z obce Vrátkov. M. Benešovská navrhuje  poskytnout peněžitý dar ve 
výši 5.000,- Kč. Před hlasováním dal starosta možnost přítomným vyjádřit se 
k projednávanému bodu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 85 zákona č. 128/2000 sb., o obcích souhlasí 
s poskytnutím finančního daru podle § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb.,občanský zákoník Základní škole a Praktické škole Kostelec nad Č. lesy, K Jatkám 
748 ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy č.1/2018.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  32/2018 bylo schváleno 
 

9. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

M.Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Rozpočtového opatření           
č. 3/2018.  Rozpočtové opatření č.3/2018 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
závazné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Š.Červenková 

  J.Bursa, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č.  33/2018  bylo schváleno 
 

10. Různé 

Starosta informoval přítomné o průběhu přípravných prací na akci „Vrátkov – splašková 
kanalizace a ČOV“. Dále informoval o dokončení prací na průzkumném vrtu. SFŽP byly 
poslány požadované finanční výkazy a již zbývá do konce listopadu předložit 
závěrečné vyhodnocení akce.  

 
 

11. Diskuze 

Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním 
zastupitelů.  

 

12. Závěr 

Starosta zasedání zastupitelstva ukončil ve 20:30 hod. 
 

Ve Vrátkově  
 
Zapsala: M. Benešovská 
 Ing.V.Pažout 
Ověřovatelé:  Šárka Červenková starosta 
                      Jan Bursa 


