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Z Á P I S č. 6/2019 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 30.12.2019 od 18:00 
hod na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:  M. Benešovská, A.Mulicová DiS., J.Rišlink, Bc. T. Kratochvíl, Š. Červenková (od 

18:25 hod.) 
 
Omluveni : Ing. V. Pažout, J.Bursa  
 
Občané počet: 1 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrátkov 2020-2022 
3. Rozpočet obce Vrátkov na rok 2020 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS a.s. 
5. Výše odměn členů zastupitelstva 
6. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Vrátkov 
7. Různé 
8. Diskuze 
9. Závěr 

 
Zasedání zastupitelstva obce bylo nahráváno P. Benešovskou. 
 

1. Zahájení 

2.místostarosta J.Rišlink 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  A Mulicovou  a  T.Kratochvíla. 
1.1. Byl ověřen zápis z předchozího jednání a nebyly proti němu podány námitky. 

2.místostarosta prohlásil zápis z předchozího zasedání za schválený. 
1.2. Plnění usnesení : 

- 27/2019 -  Výběrové řízení na zajištění servisu k provozování ČOV a kanalizace – 
datovou schránkou byly obeslány 3 firmy 

- 32/2019 – Darovací smlouvy byla podepsána a dar byl poslán 

- 33/2019 – DPP s 2.místostarostou byla podepsána a práce v rámci prosince 2019 
proběhly 

1.3. 2. místostarosta přednesl zveřejněný návrh programu zasedání zastupitelstva . 
A.Mulicová požádala o rozšíření jednání o  bod č.7 Souhlas vlastníka nemovitosti č.p. 17 
se sídlem spolku Vrátkováci Vrátkovu. 

 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  4 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

 
Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání :  

1. Zahájení  
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrátkov 2020-2022 
3. Rozpočet obce Vrátkov na rok 2020 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS a.s. 
5. Výše odměn členů zastupitelstva 
6. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Vrátkov 
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7. Souhlas vlastníka nemovitosti č.p. 17 se sídlem spolku Vrátkováci Vrátkovu 
8. Různé 
9. Diskuze 
10. Závěr 

 
 

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrátkov 2020-2022 

M. Benešovská seznámila přítomné se Střednědobým výhledem rozpočtu obce Vrátkov 
2020-2022. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vrátkov byl zpracován dle § 3 
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 vychází z analýzy 
závěrečných účtů let 2017-2018, z průběžného hodnocení hospodaření obce v roce 2019. 
Podkladem pro zpracování střednědobého výhledu je dále plán finančních požadavků na 
investiční akce, které obec Vrátkov zamýšlí realizovat v následujících letech. Výhled byl 
zveřejněn 11.12.2019 a nebyly k němu podány žádné připomínky ani náměty. M.Benešovská 
navrhuje výhled schválit. Nikdo z přítomných neměl dotazy ani připomínky k výhledu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích schvaluje 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrátkov na roky 2020 – 2022. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  4 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 36/2019 bylo schváleno. 
 

3. Rozpočet obce Vrátkov na rok 2020 

M. Benešovská seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu byl 
řádně vyvěšen dne 11.12.2019. Zároveň se závaznými ukazateli rozpočtu byl zveřejněn 
komentář k závazným ukazatelům. K návrhu rozpočtu se písemně nikdo nevyjádřil. 
Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2020 jsou na straně příjmů třídy na straně výdajů oddíly 
dle rozpočtové skladby. Rozpočet je sestaven jako schodkový, s tím že schodek bude kryt 
přebytky hospodaření minulých let. 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 2020 jako schodkový, schodek bude kryt 
přebytky hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2020 jsou na straně 
příjmů třídy a na straně výdajů oddíly dle rozpočtové skladby.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  4 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 37/2019 bylo schváleno. 
 
 
 

4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS a.s. 

M.Benešovská seznámila přítomné se zněmím dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování 
služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS a.s. Předmětem smlouvy je cena za poskytnuté 
služby na rok 2020, jedná se o přepravu odpadů, odstranění odpadů a ceny za využití či 
odstranění odpadů včetně přepravy. Během projednávání tohoto bodu se dostavila 
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zastupitelka Š.Červenková. Před hlasováním dal 2. místostarosta všem přítomným možnost 
vyjádřit se k projednávanému bodu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje znění 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2991000082 s firmou NYKOS a.s. a 
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
 
 Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl, Š.Červenková 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 38/2019 bylo schváleno. 
 
 

5. Výše odměn členů zastupitelstva 

M. Benešovská seznámila přítomné s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Došlo ke 
zvýšení odměn zastupitelů. Starosta by měl mít od 1.1.2020 odměnu ve výši 12.888,- Kč. 
Odměna starosty je stanovena ve výši 13.000,- Kč. Zastupitelé rozhodli, že odměny 
neuvolněných členů zastupitelstva obce se pro rok 2020 zvyšovat nebudou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov rozhodlo nezvyšovat výši odměn neuvolněným zastupitelům.  
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl, Š.Červenková 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 39/2019 bylo schváleno. 
 

6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Vrátkov 

M.Benešovská seznámila přítomné s žádostí manželů Křížových na odkoupení části 
pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Vrátkov, který sousedí s jejich nemovitostí. Proběhla diskuze, 
během které se jednotliví členové zastupitelstva vyjadřovali k této žádosti. V současné době 
obec nemá v plánu prodat část obecního pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Vrátkov. Jedná se o 
pozemek, kde se plánuje rozšíření možnosti parkování v této lokalitě.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku p.č. 705/1 v k.ú. 
Vrátkov. 
 
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl, Š.Červenková 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 40/2019 bylo schváleno. 
 

7. Souhlas vlastníka nemovitosti č.p. 17 se sídlem spolku Vrátkováci Vrátkovu. 

M.Benešovská seznámila přítomné se žádostí zakladatelů spolku Vrátkováci Vrátkovu o 
souhlas se sídlem spolku na adrese Vrátkov 17. Vlastníkem této nemovitosti je obec Vrátkov. 
M.Benešovská navrhuje žádosti vyhovět. Představitelé spolku seznámili přítomné s důvody 
založení spolku. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov souhlasí s tím, aby spolek Vrátkováci Vrátkovu měl adresu sídla 
na adrese Vrátkov 17. 
  
Hlasování proběhlo veřejně: 

PRO:  5 M.Benešovská, J.Rišlink, A.Mulicová DiS, Bc. T. Kratochvíl, Š.Červenková 

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno. 
 

8. Různé 

Zastupitelé řešili stížnosti občanů na volně pobíhající psy. Bylo dohodnuto, že se po obci 
vylepí plakáty upozorňující na vyhlášku, která zakazuje volné pobíhání psů po obci a 
zároveň budou občané upozorněni na možné následky porušení této vyhlášky. 

9. Diskuze 

Diskuze proběhla vždy k danému bodu. 
 

10. Závěr 

2.místostarosta ukončil zasedání v 19:15 hod. a popřál všem přítomným hodně zdraví a 
štěstí v roce 2020. 
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé: A.Mulicová                             J. Rišlink 
 T. Kratochvíl            2.místostarosta 
 
 
Ve Vrátkově  5.1.2020 
 
 


