Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vražkov,
konaného dne 20. 7. 2021, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin dosavadním starostou obce Ing. Vojtěchem Poláčkem („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 8. 7. 2021, žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vražkov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 7. 2021 do 21. 7. 2021.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: 17 občanů
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vražkov a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Dosavadního starostu vyzvala ke složení slibu paní Martina Čermáková.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ilonu Borkovou a pana Vítězslava Škodu;
a zapisovatelem Janu Šemberovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu paní Ilonu Borkovou a pana Vítězslava
Škodu, zapisovatelem Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 1/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zároveň požádal o přidání
bodu – schválení vyhlášky Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje rozšíření programu jednání o 1 bod: Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2a/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Navržený program po rozšíření:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) 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
4) 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
5) Zřízení kulturní a sociální komise
• určení počtu členů kulturní a sociální komise
• volba předsedy kulturní a sociální komise
• volba členů kulturní a sociální komise
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018733/001
8) Odsouhlasení věcného břemene – Smlouvou o zřízení služebnosti IS
9) Jmenování kontaktní osoby na projednávání změny ÚP
10) Záměry obce
11) Rozpočet na rok 2021
12) Dotace
13) Cesta k Rovnému a další silniční značky
14) Úprava pozemků Lobkowicz
15) Koupě mulčovače
16) Poplatek za komunální odpad
17) Nádoby na psí exkrementy

18) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu
19) Přesun finančních prostředků obce na spořicí účet
20) Schválení peněžního daru Mysliveckému spolku Pod Řípem
21) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
22) Informace starosty
23) Diskuse
24) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2b/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 3a/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Určení funkcí, pro které funkce budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 3b/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 3c/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva paní Martina Čermáková navrhla zvolit pana Vojtěcha Poláčka do funkce
starosty.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí starostou obce Vražkov pana Vojtěcha Poláčka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 3d/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 1

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Vojtěch Poláček navrhl zvolit do funkce místostarostky paní Martinu
Čermákovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí místostarostkou obce Vražkov paní Martinu Čermákovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 3e/1/2018 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru

nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 4a/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Vojtěch Poláček navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní
Jaroslavu Štěrbovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí předsedkyní finančního výboru paní Jaroslavu Štěrbovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 4b/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Vojtěch Poláček navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Vítězslava Škodu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí předsedou kontrolního výboru pana Vítězslava Škodu.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 4c/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

d) Volba členů finančního výboru:
a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva Martina Čermáková navrhla zvolit členem finančního výboru pana
Miloše Lapina a paní XXXX
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí členy finančního výboru pana Miloše Lapina a paní XXXX.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 4d/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

e) Volba členů kontrolního výboru:
a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Vítězslav Škoda navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana XXXX
a XXXX.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí členy kontrolního výboru pana XXXX a XXXX..
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 4e/1/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti 0

0

5) Zřízení kulturní a sociální komise a určení počtu členů
a) Zřízení kulturní a sociální komise a určení počtu členů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturní a sociální komisi, přičemž bude mít tři
členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov zřizuje kulturní a sociální komisi, komise bude tříčlenná.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 5a/1/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti 0

0

b) Volba předsedy kulturní a sociální komise:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturní a
sociální komise. Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva Jaroslava Štěrbová navrhla zvolit do funkce předsedy kulturní a sociální
komise paní Helenu Šubrtovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí předsedkyní kulturní a sociální komise paní Helenu
Šubrtovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 5b/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

c) Volba členů kulturní a sociální komise:
a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturní a sociální
komise. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva paní Helena Šubrtová navrhla zvolit členem kulturní a sociální komise
paní XXXX a XXXX.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov volí členy kulturní a sociální komise paní XXXX a XXXX.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 5c/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna, a to ode dne jejich zvolení do funkce.
Za výkon funkce předsedy výboru nebo komise zastupitelstva předsedající navrhuje odměnu
ve výši 2 300 Kč za měsíc; člena výboru nebo komise, který je člen zastupitelstva ve výši
2 100 Kč za měsíc; člen zastupitelstva má odměnu 1 400 Kč.
Předsedající dále navrhuje odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 14 000,- Kč.
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích).
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo komise zastupitelstva ve výši 2 300
Kč za měsíc; člena výboru nebo komise, který je člen zastupitelstva ve výši 2 100 Kč za
měsíc; člen zastupitelstva má odměnu 1 400 Kč, místostarosta má odměnu 14 000,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 6/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018733/001
Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4018733/001, se společností ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva se týká parc. č. 383/15 (ostatní
plocha), v k.ú. Vražkov a 383/38 (ostatní plocha), v k.ú. Vražkov, obě zapsané na LV č. 1, pro
obec Vražkov. Oprávněná (ČEZ Distribuce) je vlastníkem stavby zařízení distribuční
soustavy – kabel NN, která se nachází na dotčené nemovitosti. Zařízení distribuční soustavy
je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku. Věcné břemeno podle této smlouvy
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-4018733/001 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 7/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Odsouhlasení věcného břemene – Smlouvou o zřízení služebnosti IS
Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
XX/ROK/GARANT, číslo stavby: LT 121 005, se společností SVS, a.s. (oprávněná osoba) a
A&T Reality s.r.o. (investor), týkající se služebných pozemků parc.č. 438/1 v k.ú. Vražkov,
parc. č. 937/3 v k.ú. Vražkov a 937/4 v k.ú. Vražkov, všechny zapsané na LV č. 1, pro obec
Vražkov. Na výše uvedených služebných pozemcích v rámci stavby Vražkov-p.p.č. 480/21 –
vodovod a kanalizace pro 19 RD, č. stavby LT 121 005 je zřízena a přes ně vedena na náklady
investora, vhodným a bezpečným způsobem inženýrská síť – vodovodní a kanalizační řad a
s ním související objekty, a to včetně ochranného pásma vodovodního a kanalizačního řadu.
Služebnost se zřizuje úplatně, a to dle dohody smluvních stran za jednorázovou částku 1 000
Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 8/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9) Jmenování kontaktní osoby na projednávání změny ÚP
Předsedající seznámil zastupitele s nutností zvolit určeného zastupitele ve věcech územního
plánování. Dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle tohoto
zákona § 6 odst. 5 písm. f) zastupitelstvo „vykonává další činnosti podle tohoto zákona“.
Zastupitelstvo tedy určí usnesením zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (viz
např. § 47 odst. 1 – cit. „pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh
zadání územního plánu“ a odst. 4 cit. “na základě uplatněných požadavků pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží ke schválení“, § 53 odst. 1
stavebního zákona, cit. „pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí
výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o
námitkách a návrh na vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu“).
Zastupitele určí zastupitelstvo obce, pro jejíž území je pořizován územní plán nebo jeho
změna. Jedná se vždy o člena zastupitelstva. Odborná kvalifikace není zákonem stanovena.
Zastupitel nemusí být určen na celé volební období, ale pouze pro pořízení jedné územně
plánovací dokumentace – jedné změny územního plánu a na další pořizovanou změnu může
být určen někdo jiný.
Paní Martina Čermáková navrhla zvolit do funkce určeného zastupitele pro územní plánování
pana Ing. Vojtěcha Poláčka. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vražkov zvolilo Ing. Vojtěcha Poláčka určeným zastupitelem pro územní
plánování od 7/2021 do volebního období 2022.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 9/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10) Záměry obce
Předsedající seznámil zastupitele se záměry obce. Jedná se o dořešení majetkoprávních
vztahů, záměr darování paní XXXX, Vražkov 73 a panu XXXX, Vražkov 76 týkající se
parcel č. st. 66 o výměře 115 m2 a p.č. 32 o výměře 92 m2, v k.ú. Vražkov, dle geometrického
plánu č. 242-85/2014 nově vzniklé parcely 32/3 o výměře 99 m2 a 32/4 o výměře 108 m2.
Záměr prodeje týkající se parcel p.č. st. 29/2 o výměře 354 m2 (díl „ a „ p.č. 432/1 o výměře
14 m2 , se podle GP 284-503/2016 přislučuje do st. 29/2) a část parc. č. 34 o výměře 182 m2
(nově vyniklá parcela č. 34/2 dle geometrického plánu č. 284-503/2016). Kupní cena bude
84 692,90 Kč dle znaleckého posudku č. 1183-09/2017.
Záměry obce byly zveřejněny na úřední desce i elektronické od 28.6.2021 do 21.7.2021.
Na koupi pozemku byla podána jedna nabídka.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje darování pozemků parcely č. st. 66 o celkové výměře
115 m2, způsob využití zbořeniště, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 32 o
celkové výměře 92 m2, způsob využití manipulační plocha, druh pozemku ostatní plocha, dle
geometrického plánu nově vzniklé parcely č. 32/3 o výměře 99 m2 a 32/4 o výměře 182 m2,
obě parcely zapsány Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Litoměřice pro k.ú. Vražkov a obec Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 10a/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje prodej pozemků parcely č. st. 29/2 o celkové výměře
354 m², způsob využití společný dvůr, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (parc. č. st.
29/2 o výměře 340 m2 a přislučující parc. č. 432/1 díl „ a „ o výměře 14 m2 ) a část parcely č.
34 (nový stav dle geometrického plánu 34/2) o celkové výměře 182 m2, způsob využití vodní
nádrž přírodní, druh pozemku vodní plocha, obě parcely zapsány Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice pro k.ú. Vražkov a obec Vražkov za kupní
cenu 84 692,90 Kč a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 10b/1/2021 bylo schváleno.

11) Rozpočet na rok 2021

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021. Rozpočet byl vyvěšen na
úřední desce i elektronické, od 28.6.2021 do 21.7.2021. Nebyly podány žádné připomínky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje přebytkový rozpočet obce Vražkov na rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 11/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Dotace
Předsedající seznámil zastupitele s podanými žádostmi o dotaci. Bylo požádáno o dotaci
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na nákup mulčovače a administraci projektové
žádosti – revitalizace návsi a navýšení kapacity MŠ, dále na revitalizaci hřiště v obci
Vražkov.
Mulčovač – cena cca 110 tis. Kč. Spoluúčást 30%.
Navýšení kapacity MŠ – cena projektu cca 300 tis. Kč., realizace cca 5-6 mil. Kč. Spoluúčást
cca 20%. Podali nám nabídku 2 subjekty, projekt by měl být vypracován na podzim, stavební
povolení by se vyřizovalo příští rok. Předpokládá se, že v 1. patře by se zřídily třídy, sociální
zázemí.
Revitalizace hřiště – cena realizace cca 600 tisíc. Spoluúčást 20%.
Udělal by se na kurtě umělohmotný povrch, nové sloupky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje podání žádostí a jejich další rozpracování.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/1/2021 bylo schváleno.

13) Cesta k Rovnému a další silniční značky
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem dopravního značení na silnici k Rovnému. Dále
s přidáním značek před obecní úřad a obchod. S návrhem posunout značky začátku obce u
silnice k Rovnému a ke Klenči. Uvažuje se i o měřiči rychlosti.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje návrh a pověřuje starostu zajistit dopravní značení.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 13/1/2021 bylo schváleno.

14) Úprava pozemků Lobkowicz

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámil zastupitele s úpravou pozemků Lobkowiczů podél Vražskovského
potoka. Vyčištění provede paní XXXX. Prostor si provizorně oplotí (přičemž zůstane
zachována průjezdná cesta ke přečerpávací jímce). Na oploceném pozemku může chovat
ovce. Po rekultivaci pozemku bude paní XXXX poskytnut pro další chov ovcí pozemek za
fotbalovým hřištěm.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje, že vyčištění provede paní XXXX, na pozemku může
chovat ovce, provizorně pozemek oplotí, bude jí nabídnut další pozemek za hřištěm.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 14/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

15) Koupě mulčovače
Předsedající seznámil zastupitele se záměrem zakoupení mulčovače pro sekání pozemků.
Byla podána žádost o dotaci z POV ÚK. Mulčovač za traktor stojí cca 110 000 Kč, je s ním
počítáno i v rozpočtu obce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje nákup mulčovače.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 15/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

16) Poplatek za komunální odpad
Předsedající seznámil zastupitele s navýšením cen za svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu a za svoz tříděných složek komunálního odpadu pro následující rok
2021. Výše uvedené navýšení cen je způsobeno stálým růstem provozních a personálních
nákladů v oblasti odpadového hospodářství. Firma FCC BEC, s.r.o. předložila písemné
dodatky ke stávajícím smlouvám. Z původních 55 Kč lístek na popelnici stojí 60 Kč. Obec
dosud doplácí 11 Kč za jeden lístek. Občané zakoupí za rok cca 2500 lístků na odvoz
směsného komunálního odpadu. Od roku 2021 doplácí obec 16 Kč na jeden lístek. Náklady
budou v roce 2021 vyšší oproti roku 2020 o 12 500 Kč. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov se rozhodlo nenavyšovat cenu za lístek na vývoz směsného
komunálního odpadu a zachovat pro občany stávající cenu 44 Kč / 1 lístek, s tím, že obec se
bude spolupodílet 16 Kč / 1 lístek. Platí pro rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 16/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

17) Nádoby na psí exkrementy
Starosta seznámil zastupitele se záměrem zakoupit 6 kusů košů na psí exkrementy, které se
rozmístí po obci (ulice u MŠ, náves…). Bude snaha osadit koše ekologickými sáčky, pan
starosta by chtěl zakoupit igelitové. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje nákup košů na psí exkrementy a pověřuje tímto
starostu nákupem košů.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 17/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

18) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu
Předsedající seznámil zastupitele s konáním tradiční kulturní akce – taneční zábavou, která se
bude konat dne 7. 8. 2021 v noci na návsi. Kvůli nočnímu klidu byli zastupitelé seznámeni
s novou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, o stanovení výjimečného případu, kdy doba
nočního klidu je vymezena dobou kratší.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o
stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 18/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

19) Přesun finančních prostředků obce na spořicí účet
Předsedající seznámil zastupitele se záměrem převést finanční prostředky obce na spořicí účet
u některé z bank a pojistit jej. Převod bude proveden tak, aby částka byla uložena u více bank
a minimalizováno nebezpečí ztráty prostředků.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje převést finanční prostředky obce a to vždy ve výši do
2,5 mil Kč na spořicí účet u bank, kde bude největší možný úrok a pojištění vkladu bude
možné. Zastupitelstvo obce Vražkov pověřuje starostu podepsáním smluv.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 19/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

20) Schválení peněžního daru Mysliveckému spolku Pod Řípem
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Mysliveckého spolku Pod Řípem o peněžní dar ve
výši 20 000 Kč z obecního rozpočtu pro rok 2021. Myslivecký spolek Pod Řípem se aktivně
podílel na zlepšování životního prostředí, obnovování zeleně, úklidu odpadků a černých
skládek. Starosta navrhl poskytnout výše uvedený dar. Je s ním počítáno i v rozpočtu.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši
20 000 Kč Mysliveckému spolku Pod Řípem a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 20/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

21) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Je nutno upravit dobu pro sběrný dvůr, kompostárnu a navrhujeme přesunout 2 popelnice od
Škody ke studni na cestě k Roudnici. Vyhláška byla konzultována a doporučena Odborem
dozoru Ministerstva vnitra. Bude vyvěšena na úřední desce. Proto navrhujeme schválení
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 21/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

22) Informace starosty
Kaplička – proběhly úpravy kolem kapličky, paní XXXX vypracuje návrh, zasadí se něco, co
nebude náročné na údržbu. Paní Helena Šubrtová a Ilona Borková budou koordinovat nové
osázení.
Cesta ke střelnici – oprava cesty za cca 150 tisíc Kč, spoluúčast střelnice, záruku nám nedají,
cca za 3 roky by se měla cesta vyasfaltovat. Osloví se ještě pan XXXX.
Odvoz dříví z lesa – bude spuštěno na podzim, starosta bude v září 2021 volat lesníkovi.
Mobilní rozhlas – obsahuje i informace pro občany. Na našem webu bude odkaz, je tam i
jízdní řád vlaků a autobusů.
Kultura – divadlo, zábava, Vražkovské noviny (příští číslo bude v 9/21), další akce až na další
schůzi.
VRT – zatím žádné nové informace, jsme ve spolku Koridor, obdržíme zápisy ze schůzí.

Pozemková úprava – schůzka bude ve čtvrtek 12. 8. 2021 nebo v pátek 13. 8. 2021, poté bude
do září nutné uskutečnit další veřejnou schůzi. Ve středu 11.8. má být odstávka el. proudu.
Proto navrhuji čtvrtek cca 17 hodin.
Vodafone – cca za 3 měsíce, umístěn ve firmě F&T, Vražkov.
Cedule (3 ks) Vítá vás obec Vražkov za cca 14 tisíc a zakoupení vlajky obce za cca 13 tisíc.
Grafický návrh cedulí a vlajky pošle starosta zastupitelům.
Vybudování přístřešku u hospody. Pergola by měla být průhledná, zabrala by přibližně 1 okno
v hospodě. Paní Šubrtová navrhla, že by to mohl zařídit pivovar.
Schválení závěrečného účtu. Zastupitelstvu se dává na vědomí, že závěrečný účet nebylo
možno řádně schválit. Minulé zastupitelstvo pro schválení nebylo usnášeníschopné. Při tom
schválit závěrečný účet dle zákona je nutno do 30. 6. kalendářního roku. Současné
zastupitelstvo tedy musí vzít toto pouze na vědomí.
Sekání trávy – starosta měl slovo, sdělil, že od 8/21 máme zažádáno o 1 pracovní místo a od
9/21 o druhé pracovní místo na VPP. Paní Berková měla smlouvu na 1 rok. Paní Čermáková
navrhla, že bychom mohli vzít brigádníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí Informace od starosty a pověřuje jej v řešení
Úpravu cesty ke střelnici a v řešení Zastřešení před hospodou u Roháčků. Dále doporučuje
uskutečnit schůzku k projednání Pozemkové reformy na čtvrtek 12. 8. 2021 v 17,00 hod.
Zastupitelstvo dále doporučuje, podmínečně zakoupit 3 cedule Vítá Vás obec Vražkov.

Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 22/1/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

23) Diskuse
Diskuze probíhala především o úklidu obce a průjezdu vozidel obcí.
Pan Duchoslav, vedoucí sběrného dvora (zaměstnanec obce) kritizoval zastupitelstvo obce
kvůli dle jeho názoru neoprávněným výtkám k práci zaměstnanců při zajišťování úklidu obce.
A dále poděkoval panu Škodovi za pomoc (zapůjčil nám svojí techniku).
XXXX, že by měli rozhodnout zastupitelé, co budou dělat zaměstnanci. A dále doporučil
využít na zametání ulic služeb některé z okolních obcí, které mají mechanizaci.
P. Škoda, že se neměly sekat cesty.
P. XXXX, že by měl pomoci se sekáním zemědělec, který je zastupitel, dále navrhl udělat
směrem k Rovnému kruhový objezd. Pan Škoda na to reagoval s tím, že na sekání cest nemá
potřebnou techniku.
P. XXXX doporučil, že by se mělo jednat s ÚP, o rozšíření počtu zaměstnanců, které ÚP
hradí.

P. XXXX se také přiklonil k tomu, že by mělo pro obec pracovat více lidí, a že technika pro
udržování kompostárny je nedostatečná. Dále měl připomínku, že přes obec jezdí nákladní
auta ze Štětí (konkrétně například polské kamiony), požádal, abychom poslali žádost na
dopravní inspektorát, aby k nám poslali hlídku. P. XXXX vystoupil s tím, aby se zde snížila
rychlost projíždějících automobilů.
K projednávaným bodům se starosta vyjádřil: Příští měsíc nastoupí mezi zaměstnance obce od
ÚP nová paní XXXX), která vystřídá XXXX dále obec požádá ještě o 1 osobu a na úřední
desce zveřejní inzerát na brigádníka.
Sekání cest se bude v budoucnu řešit i nově zakoupeným mulčovačem, který práci
významně urychlí.
Technika na kompostárně je domluvena se Straškovem, nutno je více využívat.
Dále se starosta obce spojí s policií s požadavkem na dopravní hlídku, která bude
kontrolovat projíždějící vozidla jak na objem, tak na rychlost.

24) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:53 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018733/001
4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
5) Záměr obce 2x, geometrický plán 2x a znalecký posudek
6) Rozpočet na rok 2021
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
8) Žádost o peněžní dar
9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Zápis byl vyhotoven dne: 21.7.2021

Zapisovatel:

Jana Šemberová

……………………………………………..

Ověřovatelé:

Ilona Borková

.....................................................................

Vítězslav Škoda

......................................................................

Starosta:

Ing. Vojtěch Poláček …………………………………………….

