
Usnesení 
 

ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konané d ne 29.8.2011 od 18.00 hod 
na Obecním ú řadě ve Vrátkov ě 

___________________________________________________________________ 
 
 

Usnesení č.25/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
schvaluje 
rozpočtová opatření č. 3/2011, č.4/2001 a č.5/2011. 

  
Usnesení č. 26/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
schvaluje 
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1346/2, 714/9, 706, 714/2 v k.ú. 
Vrátkov s firmou ČEZ Distibuce, a.s. Děčín a znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemky p.č. 754/2, 763/2 a 1361/3 v k.ú. Vrátkov s firmou ČEZ Distibuce, a.s. Děčín. a 
pověřuje  
starostu podpisem výše uvedených smluv. 
 
Usnesení č. 27/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
vyhlašuje 
záměr na prodej části pozemku p.č. 705/16 v k.ú. Vrátkov předem určeným zájemcům 
manželům Františku a Marcele Procházkovým, Vrátkov 100 za cenu 150,- Kč/m2 
 
Usnesení č. 28/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
ruší  
Darovací smlouvu s p. Luksovou. 
 
Usnesení č. 29/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
souhlasí  
se změnou funkční plochy pozemku p.č. 594/13 v l.ú. Vrátkov z plochy zahrada na plochu 
rekreační. 
 
Usnesení č. 30/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
pověřuje  
starostu   podpisem  Smlouvy  o dílo  s  firmou Radek Rozmbach  , Vrátkov  113  na dodávku        
stavebních prací – Revitalizace vodní nádrže a okolí – Vrátkov . 
 
Usnesení č. 31/2011 
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
schvaluje 
Návrh opatření obecné povahy č.1/2011, kterým se stanoví územní opatření o stavební 
uzávěře na pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Vrátkov. 
 
Usnesení č. 32/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
schvaluje  



převedení částky 2.000.000,- Kč z běžného účtu vedeného u Komerční banky Český Brod 
na spořící účet vedeného u Ge Money Český Brod. 
 
Usnesení č. 33/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
nesouhlasí  
se snížením nájmu , který je uveden v Nájemní smlouvě č. 041636-000-00 ze dne 5.6.2006 s 
firmou T –Mobile Czech Republic a.s..  

 
Usnesení č. 34/2011  
Zastupitelstvo    obce    Vrátkov    dle    §   84   odst.   2   zákona   č. 128/2000 Sb. ,  o obcích  
souhlasí 
se zrušení valorizace  - bod 5 v čl. 7 Nájemní smlouvy č. 041636-000-00 ze dne 5.6.2006 s 
firmou T –Mobile Czech Republic a.s. 

 
Ve Vrátkově 1.9.2011 
  
Zapsala : M.Benešovská 
Ověřovatelé :  A. Mulicová 
                        I. Šebková 
 
 


