Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 25.8.2021 od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:02 hodin
starostou obce Vojtěchem Poláčkem (dále jako „předsedající“).
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 17.8.2021. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvena paní Čermáková a pan Lapin.
Přítomni: 9 občanů a host ze Státního pozemkového úřadu

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Helenu Šubrtovou a Jaroslavu Štěrbovou
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Šubrtovou a Jaroslavu
Štěrbovou, zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 23/2021 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.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
4. Pozemková úprava Vražkov – schválení plánu společných zařízení
5. Plán rozvoje sportu obce Vražkov
6. Krajinný plán
7. Rozpočtová opatření č. 1/2021 a č. 2/2021
8. Kulturní dům - kauce
9. Memorandum VRTáci
10. Diskuze
11. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 2. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

5

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající provedl kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání ZO:
Věcné břemeno SVS bylo zapsáno na katastru,
Záměr obce – připravují se podklady pro podání na katastr,
Dotace – řeší se dotace pro multifunkční hřiště,
Cesta k Rovnému – byl tu poručík Vladislav Kovařík DiS, Dopravní inspektorát PČR, silnice má
šíři jen 6,5 m. Pro parkování by bylo třeba 8 m. Poručík požaduje zákaz stání na oba směry. Povolil
radar u Louže. Jeho návrhy byly přeposlány pí. Mgr. Janě Kleinerové, vedoucí TSÚ SÚS ÚK,
provoz Litoměřice. Po jejich schválení půjdou pak na Odbor dopravy MěÚ Roudnice nad Labem k
panu Michalovi Havlákovi. Prodloužení obce se řeší, schváleny jsou značky u obchodu a úřadu,
Úprava pozemků Lobkowicz – probíhá čištění pozemků,
Mulčovač – zatím čekáme na výsledek žádosti o dotace, měl by být v září zapůjčen na odzkoušení,
Nádoby na psí exkrementy – zatím neřešeno,
Spořící účty – zatím nikde nejsou vhodné podmínky,
Cesta ke střelnici – pan František Růžička, zemní práce, opravil celou cestu, budeme ji muset
pravidelně týdně opravovat
Pergola u hospody – byla podána žádost na památkáře, čekáme na výsledek,
Cedule – Vítá vás obec – byl dán požadavek na výrobu 3 cedulí,
Zvýšený provoz aut přes obec a nákladní vozidla – bylo řešeno s policií, projíždějí zde častěji
hlídky, zákaz vjezdu kamionů bude třeba řešit s panem Michalem Havlákem, Odbor dopravy MěÚ
Roudnice nad Labem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.

5

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Pozemková úprava Vražkov – schválení plánu společných zařízení
Předsedající seznámil zastupitele s pozemkovou úpravou obce, je potřeba schválit plán společných
zařízení, který vyhotovila firma AGROPROJEKT PSO s.r.o. Pan Škoda si vzal slovo a zdůvodňoval
potřebu vybudování rybníku. Pan starosta oznámil, že jednal i se zástupci Městského úřadu v
Roudnici nad Labem, kteří plán společných zařízení také schvalují. Náš host paní Ing. Ivana
Zdvořáková, Státní pozemkový úřad, pobočka Litoměřice, více seznámila občany s plánem
společných zařízení – jedná se o základ (kostru) pozemkové úpravy, zpevní se cesty, větrolamy,
biocentra, revitalizace potoků …. Obec bude mít novou přesnou digitální mapu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu
v k.ú. Vražkov, vyhotovený firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o., č. 789-2017-508-101, 6/2021.
Výsledek hlasování:
Pro
4
Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

5. Plán rozvoje sportu obce Vražkov
Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán
rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely
zákona o podpoře sportu. Plán rozvoje sportu je důležitý i při podávání žádostí o dotace. Plán nám
zpracovala paní Ing. Jana Chládková, Služby PRO obce – Strategie rozvoje obce, Plány rozvoje
sportu, GDPR. Plán rozvoje sportu se dá na web (do kolonky Vyhlášky a nařízení).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje plán rozvoje sportu obce Vražkov na období 2021-2025.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 27/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

V 18:25 hodin se dostavil na zasedání pan Miloš Lapin.
6. Krajinný plán
Starosta seznámil zastupitele se zpracováním krajinného plánu, který se týká VRT Praha – Drážďany.
Pan starosta oznámil, že by chtěl, aby byla VRT umístěna za Vínek, stavba bude možná hotová za 10
let, po trati budou jezdit i rychlíky. A je třeba, abychom mohli stavbu VRT sledovat a ovlivňovat. Pan
Škoda si vzal slovo s tím, že nesouhlasí s vytvořením krajinného plánu (uvedl důvod, že se zalesní
určité pozemky, pozastaví se pozemková úprava, vyhotovení plánu je

nákladné) a uvedl, že za vším stojí pan Klečka (pověřený zástupce obce Mnetěš ve věci VRT a
koridoru D8), který nás uvádí v omyl.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov souhlasí s přípravou k vytvoření krajinné studie pro katastr obce v linii
trasování VRT Praha – Drážďany.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

7. Rozpočtová opatření č. 1/2021 a č. 2/2021
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1/2021 a č. 2/2021. Rozpočtové
opatření č. 1/2021 se týká navýšení příjmů o 62 899,97 Kč, je to kompenzační bonus za rok 2021.
Rozpočtové opatření č. 2/2021 se týká dotace z Úřadu práce na VPP, oprava cesty k mlýnu, opravy
v MŠ, příjmy i výdaje se navýší o 105 000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 29/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Kulturní dům - kauce
Předsedající seznámil zastupitele s navýšením kauce za pronájem kulturního domu pro
občany, kteří nejsou trvale hlášeni v obci Vražkov. Kauce by byla až 5 000 Kč podle druhu akce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje zvýšení kauce nájemného dle druhu akcí až na 5 000 Kč za
akci.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Memorandum VRTáci
Předsedající seznámil zastupitele s memorandem, jehož účelem je vzájemná informovanost o
aktivitách směřujících k omezení negativních vlivů VRT.
Memorandum se uzavře s obcí Vidice u Kutné Hory.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov vzalo na vědomí přistoupení obce k memorandu VRTáci.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

10. Diskuze
V diskuzi vystoupil starosta obce:
Spolupráce s okolím – Starosta postupně navštěvuje okolní obce, zjištuje, co se kde dělá jinak,
domlouvá spolupráci. Zatím navštívil Ledčice, a Kleneč (Kleneč multufinkční hřiště staví ze
stejných důvodů jako Vražkov, kultura- dohodli jsme vzájemnou informovanost o akcích, cesty
v obci,- udržují si převážne sami. Křoviny podél silnice se jim neosvědčili, chtějí růže jako má
Vražkov),
Je naplánována návštěvu Straškova a Břízy,… (bude se hlavně řešit kanalizace a provoz autobusu v
letních měsících)
Vražkovské noviny – září bude uzávěrka, prosíme dodat články
Trat do Roudnice – v nejbližší době by zde měly jezdit nízkopodlažní vlaky
Koupě pozemku – dražba, dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce,. Bylo konstatováno,
že to není pro obec přínosné případná koupě pozemků ve Straškově.
V diskuzi dále vystoupili:
p. Škoda
- oznámil, že v Roudnici nad Labem zrekonstruovali Kulturní dům, byl tam, je to tam moc hezké,
mají tam vestavěné kino, mohly by se zde zorganizovat akce pro důchodce nebo MŠ, má to v nájmu
pan XXXX
pí. XXXXX
- měla dotaz, když bude v ulici k Řípu zákaz stání, kam s vozidly, jestli by nebylo dobré udělat
parkoviště
na to odpověděl pan starosta
- že se o tom bude jednat, mohla by se např. zasypat louže …..
pí. Štěrbová
- parkování, jsou zbytečně velké chodníky
na to odpověděl pan starosta
- že se jedná o výstavbu z dotací, tedy změna zatím není možná (udržitelnost projektu)
p. Škoda
- mohlo by se udělat parkoviště proti paní XXXXX (u Louže) u rybníka, ale nemělo by se to
nazývat parkovištěm
pan starosta
- doplnil informaci k radaru v ulici u Rovného, mohla by se na něm ukazovat SPZ a pomalu nebo
rychle, nesmí na něm být ukazována aktuální naměřená rychlost

pí. XXXXX
- dotaz na kompost u sběrného dvora
na to odpověděl pan starosta
- že kompost smí být využíván pouze pro terénní úpravy pozemků obce, pravděpodobně si jej tam
připravil pan Petr Duchoslav, sběrný dvůr obce Vražkov
p. XXXX
- pohyb ve veřejných komunikacích – (auta, pěší), řidiči omezují pěší, protože parkují na chodníku,
musí dodržovat všichni, aby nebyl přestupek
11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO v 18:52 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Plán sportu obce Vražkov na období 2021-2025
3) Rozpočtová opatření č. 1/2021 a č. 2/2021

Zapsala:

Jana Šemberová

…............................................................

Ověřil:

Helena Šubrtová

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

Bc. Jaroslava Štěrbová

…............................................................

Starosta obce Ing. Vojtěch Poláček
Razítko obce:

……………………………...................

