Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 15.9.2021 od 18:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:33
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 8.9.2021. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan Lapin byl omluven.
Přítomni: 10 občanů a jako host paní ředitelka Mgr. Alena Machová, ZŠ Straškov-Vodochody
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Martinu Čermákovou a pana Vítězslava Škodu,
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu paní Martinu Čermákovou
a pana Vítězslava Škodu, zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 32/2021 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. Předsedající navrhl rozšířit
program o 1 bod: rozpočtové opatření č. 3/2021.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje rozšíření programu jednání o 1 bod: rozpočtové opatření č.
3/2021.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

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) Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2020
5) Informace ředitelky Základní školy Straškov-Vodochody
6) Informace o odpadech
7) Slovo starosty
8) Rozpočtové opatření č. 3/2021
9) Diskuze
10) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 3. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 34/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající provedl kontrolu usnesení z 2. zasedání ZO:
Podepsali jsme v Kutné Hoře přistoupení k Memorandu – již je více jak 120 obcí.
Záznam z připomínek k VRT je na našem webu pod položkou VRT.
Spolupráce s okolím – navštíven byl již i Straškov-Vodochody, řešilo se hlavně odpadové
hospodářství.
Vražkovské noviny – uzávěrka je v pátek, čekáme na rozpis odvozu odpadů.
Dotace na multifunkční hřiště byla podána v termínu.
Pergola u hospody – započala její výstavba, totéž řešila Ctiněves.
Cedule – Vítá vás obec – dorazí tento týden, jejich umístění budeme řešit s panem M. Havlákem,
MěÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy.
Zvýšený provoz aut přes obec – z důvodu otevření obchvatu, není již takový provoz v obci,
nadále není nutné řešit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 35/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4) Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2020
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo obce Vražkov nebylo usnášeníschopné a nemohlo schválit
závěrečný účet za rok 2020 v termínu dle zákona, tj. do 30.6.2021, musíme toto udělat dodatečně.
Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2020 s povinnými přílohami je zveřejněn na úřední desce od
6. 5. 2021. Na obecní úřad nebyla doručena žádná písemná připomínka. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 36/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

5) Informace ředitelky Základní školy Straškov-Vodochody
Na schůzi se dostavila paní ředitelka Mgr. Alena Machová ze Základní školy Straškov-Vodochody
a podala nám informace o své škole. Škola má 16 pedagogů (všichni dojíždějí učit do školy
z Roudnice nad Labem) a 9 asistentů (asistenti musí mít maturitu a kurz). Paní ředitelka sdělila, že
pro ni učení není povolání, ale poslání. Její školu lze nazvat - venkovská škola v rodinném duchu, a
dle jejího mínění je nejlepší školou v okolí. Školu navštěvují děti nejen z okolních obcí, ale např. i
z Roudnice n.L., Černuce, Peruce a další. Paní ředitelka je zároveň i výchovná poradkyně, která
radí dětem při výběru povolání, je v kontaktu s rodiči. Ve škole je jídelna, školní družina (otevřená
od 6-16 hod.), školní klub pro druhý stupeň a kroužky pro děti. Za školou je zhotovené nové multifunkční hřiště, které bylo slavnostně otevřeno první školní den. Jako host byl přítomen i stříbrný
olympijský medailista p. Vadlejch (oštěpař). Hřiště stálo obec Straškov-Vodochody zhruba 12 mil.
Kč, z toho dotace byla ve výši 5 mil. Kč. Školní hřiště může navštěvovat i veřejnost dle otvíracích
hodin. Škola dostala pochvalu za velmi dobré zvládnutí distanční výuky v době covidového lockdownu. Při nástupu ředitelky do funkce školu navštěvovalo 189 žáků, nyní jich je 300. Paní ředitelka by přivítala i přístavbu školy, nad jídelnou by potřebovali vybudovat ještě 4 třídy.

6) Informace o odpadech
Předsedající seznámil zastupitele se situací kolem odpadů. Od roku 2021 platí nový zákon. Musíme
schválit do konce roku novou vyhlášku a změnit způsob vybírání platby za odvoz odpadů.
Bohužel schůzka s panem Brejníkem z firmy FCC BEC byla přeložena. Tedy čekáme na
doporučení, zda řešit vývoz popelnic dle objemu popelnice, nebo dle váhy. Nechceme přecházet na
paušál.
Budeme řešit náhradu popelnic na odběr v pytlích, tak jak se to osvědčilo v Ledčicích a ve
Straškově. Též zvažujeme platbu velkoobjemového odpadu až při překročení dohodnutého
množství na nemovitost. Podrobnější informace budou ve Vražkovských novinách.

7) Slovo starosty
VRT – Kutná hora oponenti tvrdí, že vybudování VRT je drahé, je to drahý projekt, nikdy si to
nevydělá ani na provoz, naopak po asi 10 letech se to znovu bude muset rekonstruovat, vlaky nikde
nejezdí tak jak bylo plánováno a jezdí jen 200 km/hod – ne plánovaných 320 km. Nákladní vlaky
by touto tratí jezdit neměly, důvodem je velký sklon. Zhruba za 10 let se postaví etapa z Prahy přes
nové nádraží v Roudnici n.L. k Litoměřicím, kde se to napojí na stávající trať. Tedy

potom zatím budou po trati jezdit jen běžné rychlíky, z Roudnice n.L. nádraží (za letištěm). Měly
být v Praze na hlavním nádraží do půl hodiny. Naše lokálka pojede do tohoto nového nádraží, pak
zpět do Klenče a na stávající nádraží v Roudnici n.L., kudy budou nadále projíždět osobní a nákladní vlaky. Naší obci bylo slíbeno, že by měly jezdit nízkopodlažní vlaky.
Strategický plán – zahájili jsme přípravu nového Strategického plánu. Současný byl vypracován
do roku 2021, je třeba vypracovat další. Nabídky zpracování byly za 30, 15 a 7 tisíc. Bude připraven dotazník pro občany, aby se mohli ke strategickému plánu obce vyjádřit.
Projektová dokumentace - na pergolu a na Revitalizaci hřiště byla vyhotovená projektová dokumentace, kterou obec získala zadarmo. Cena projektů by byla cca 50 tisíc. Oba projekty nám stavební úřad schválil ve zkráceném režimu.
Kanalizace – započalo jednání o navýšení kapacity čističky odpadních vod ve StraškověVodochodech. Pokud se obce dohodnou se společností SVS, firma SVS by uhradila ½ a obce by se
podělily o zbývající úhradu. K navýšení kapacity dojde nejdříve za 5. Po dobu minimálně několika
let bude v naší obci stavební uzávěra, tj. nebude povolováno jakékoliv připojení ke stávající kanalizaci, ani dosud nepřipojeným stávajícím stavbám, a ani zahájení nové výstavby. Obec bude za rozšíření kapacity platit až po kolaudaci nové stavby
Mobilní rozhlas – řešíme lepší komunikaci s občany, Mobilní rozhlas doporučuje emailovou komunikaci, případně facebook. Budeme řešit web. Pro letošní rok máme mobilní rozhlas zadarmo,
ale od roku 2022 bychom museli hradit 800 Kč/měsíčně.
Kálek – obec navštívil hydrogeolog XXXX - doporučený XXXX. Doporučuje již nevyndávat další
panely, projde si odtok od stavidla ke Vražkovskému potoku, asi by bylo vhodné prokopat se ke
kanalizaci, zda nám podle ní neutíká voda. Ze studny nemáme čerpat vodu do rybníka, nepomohlo
by to.
Výtah do kulturního domu – na základě doporučení zastupitelů hledáme vhodnou posuvnou plošinu nebo výtah. Starosta se pokusí získat dotaci na výstavbu, která by stála cca 300 tis. Kč.
Kronika – hledá se kronikářka, povinnost obce je vést kroniku, je to služba placená. Kronikář by
měl umět hezky psát.
Práce výborů a komisí – nutno pochválit práci kulturní komise
Joga – na pololetí se příhlásilo 16 cvičenkyň, dle zájmu budeme řešit pokračování v dalším roce.
Jednání na MěÚ Roudnice n.L., Odbor životního prostředí - paní Ing. Veronika Popa, vodoprávní úřad – musíme překreslit plán Louže, povolila by nám i její zúžení pro potřeby parkoviště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace od starosty.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Rozpočtové opatření č. 3/2021
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2021.
Rozpočtové opatření č. 3/2021 se týká navýšení příjmů i výdajů o 266 083 Kč (dotace pro MŠ a
volby do PS).
Obec obdržela žádost o souhlas se zapojením MŠ Vražkov, okres Litoměřice, příspěvková organizace do dotačního programu Šablony III Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021049 s názvem MŠ Vražkov – školní asistent a projektové dny
v celkové částce 235 083 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 a schvaluje zapojení MŠ
Vražkov, okres Litoměřice, příspěvková organizace do dotačního program Šablony III
Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021049 s názvem MŠ Vražkov – školní asistent a projektové dny v celkové částce 235 083 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Diskuze
V diskuzi vystoupili:
paní XXXX
- zeptala se na cestu k Rovnému – pan starosta odpověděl, že naši obec navštívil poručík Vladislav
Kovařík DiS, Dopravní inspektorát PČR. Vyjádřil se, že silnice nemá požadovanou šíři 8 m (má jen
6,5 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. Mgr. Jana
Kleinerová, nám již poslala souhlasné stanovisko. Nyní realizaci upřesníme na Odboru dopravy
MěÚ Roudnice nad Labem s panem XXXX a zahájíme změny. V současné době je požadováno
zabránit parkování po obou stranách silnice, parkování na chodníku není povoleno. Odstavná
parkoviště nejsou.
Proto jednáme o možnostech stání vozidel na počátku obce (před odbočkou na turistickou cestu
k Řípu), na prostoru u Louže a i na prostorách v centru obce. V každém případě již nyní je nutno
zachovávat průchodnost chodníků a průjezdnost této silnice. Proto se spojíme i s majiteli vozidel,
které nejvíce obojí porušují.
Zároveň se řeší značky na začátku obce, schváleny jsou značky u obchodu a u obecního úřadu.
paní Bc. J. Štěrbová
- vznesla dotaz, odkud bude zákaz stání před obchodem
– pan starosta odpověděl, zhruba od místa, kde začíná dětské hřiště
- zda není možnost zaparkovat na vjezdu do nemovitosti
- pan starosta odpověděl, že je vjezd součástí chodníku, dle policie musí být průchozí, nesmí se
tedy ani na něm parkovat
pan XXXX
- sdělil, že na zpomalení rychlosti by byla nejúčinnější značka měření radarem
pan V. Škoda
– požaduje zasílat definitivní verzi zápisu
- pan starosta se omluvil, že předchozí zápis byl na poslední chvíli opraven dle požadavku GDPR

10. Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO v 19:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2020
3) Rozpočtová opatření č. 3/2021

Zapsala:

Jana Šemberová

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

Ověřil:

Martina Čermáková

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

Vítězslav Škoda

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

Starosta obce Ing. Vojtěch Poláček
Razítko obce:

……………………………...................

