Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 13.12.2021 od 17:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:31
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 6.12.2021. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Distanční účast paní Martina Č ermáková. Pan
starosta vyzval přítomné, aby položili paní Čermákové otázku. Byla tázána, zda zítra přijde na jógu.
Přítomni: 6 občanů
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Helenu Šubrtovou a paní Ilonu Borkovou,
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Šubrtovou a paní Ilonu
Borkovou, zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 39/2021 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. 4/2021 a č. 5/2021.
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.
4/2021 a č. 5/2021.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 40/2021 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) Rozpočet obce na rok 2022
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Vražkov na léta 2023 a 2024
6) Obecně závazné vyhlášky obce Vražkov č. 3/2021 a č. 4/2021
7) Kupní smlouva – předmětem převodu je komunikace a stavba veřejného osvětlení
v zastavitelné ploše „ Z2“ obce Vražkov
8) Smlouva o nájmu nebytových prostor (Kulturní dům)
9) Klimatizace a výlohy v obchodě č.p. 175
10) Koupě traktoru
11) Navýšení ceny lístku za popelnici na 66,- Kč
12) Dary seniorům a novým občánkům obce
13) Inventarizace za rok 2021
14) Finanční prostředky obce
15) Žádost o poskytnutí dotace – stomatologická pohotovost
16) Strategický plán
17) Slovo starosty
18) Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021
19) Diskuze
20) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 4. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající provedl kontrolu usnesení z 3. zasedání ZO:
Cedule – Vítá vás obec – máme již na OÚ, bude se řešit jejich umístění se zástupcem MěÚ
Roudnice n.L., odborem dopravy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4) Rozpočet obce na rok 2022
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2020. Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný, příjmy 7 011 300 Kč a výdaje 7 011 300 Kč, byl zveřejněn na úřední desce, současně i elektronické úřední desce od 25. 11. 2021. Zastupitelům byl zaslán. Závazným ukazatelem je paragraf.
Nebyly podány žádné připomínky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Vražkov na rok 2022.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Vražkov na léta 2023 a 2024
Předsedající seznámil zastupitele se střednědobým výhledem rozpočtu obce Vražkov na léta 2023 a
2024. Střednědobý výhled rozpočtu obce Vražkov byl zveřejněn na úřední desce, současně i elektronické úřední desce od 25. 11. 2021. Zastupitelům byl zaslán. Nebyly podány žádné připomínky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Vražkov na léta 2023 a
2024.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 44/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6) Obecně závazné vyhlášky obce Vražkov č. 3/2021 a č. 4/2021
Předsedající seznámil zastupitele se situací kolem odpadů (platí nový zákon) a proto musíme vydat
nové obecně závazné vyhlášky obce - obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a č. 4/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství. Obě vyhlášky byly zaslány zastupitelům na posouzení, po schválení budou
vyvěšeny na webu obce jak pod vyhláškami, tak pod novým okénkem Odpadové hospodářství. Obě
vyhlášky již byly schváleny nadřízeným ministerstvem. Podrobnější informace budou i v novinách,
znamená to, že každá domácnost musí v lednu vyplnit a odevzdat Tiskopis pro ohlašovací povinnost. Občané nahlásí, kolik budou chtít lístků např. na měsíc. Cílem je zvýšit tříděný odpad.
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. 3/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021,
kterou se stanoví obecní system odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

7) Kupní smlouva – předmětem převodu je komunikace a stavba veřejného osvětlení
v zastavitelné ploše „ Z2“ obce Vražkov
Předsedající seznámil zastupitele s kupní smlouvou, kde je jako prodávající A&T Reality, s.r.o., a
Obec Vražkov jako kupující, účelem této kupní smlouvy je převod vlastnického práva k pozemkům
a nemovité věci sloužící jako veřejná prostranství a veřejná infrastruktura lokality “ Z2 “ obce
Vražkov a jejího okolí (komunikace a veřejné osvětlení). Kupní cena převodu 1 Kč. Kolaudační
souhlasy na stavbu komunikace a veřejného osvětlení tvoří přílohu této kupní smlouvy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/2021 s firmou A&T Reality
s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Smlouva o nájmu nebytových prostor (Kulturní dům)
Vzhledem k tomu, že nemovitost č.p. 12 má nového majitele, je zapotřebí uzavřít novou nájemní
smlouvu. Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o nájmu nebytových prostor na Kulturní
dům č.p. 175. Smlouva se týká pronájmu sociálního zařízení, zasedací místnosti, kuchyně a
chodby, které se nacházejí v pravé části nemovitosti. Nájemné bude hrazeno jednou ročně ve výši 1
Kč. Pronajímatel firma Percorso Soleggiato, s.r.o. V budoucnu by se chtěl pan starosta s firmou
domluvit, zda by obec mohla odkoupit část nemovitosti.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s firmou
Percorso Soleggiato, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9) Klimatizace a výlohy v obchodě č.p. 175
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky zadávacího řízení ve veřejné zakázce zadávané v režimu
zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, na “ klimatizaci a výlohy v obchodě č.p. 175 “. Na klimatizaci máme 3 nabídky a 3 nabídky
na výlohy. Na klimatizaci dala nejvýhodnější nabídku firma Martin Tobořík, ToHeating, Štětí. Na
výlohy firma OknaJurčík z Roudnice n.L.
Klimatizace se musela řešit co nejdříve, protože v obchodě nešlo topení a měli tam zimu. Proto se
dodatečně schvaluje realizace, zastupitelé s tím byli dříve seznámeni.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce
zadávané v režimu zakázky malého rozsahu na “klimatizaci a výlohy v obchodě č.p. 175 “ ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle vnitřní směrnice č.
1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Klimatizace:
Nejvhodnější nabídka od firmy: Martin Tobořík, ToHeating, Štětí
nabídková cena: 93.917,- Kč.
Výlohy:
Nejvhodnější nabídka od firmy: Okna Jurčík, Milan Jurčík, Alej 17. Listopadu 882, Roudnice n.L.
Cena bude upřesněna po místním jednání a přeměření oken. Srovnatelná nabídková cena byla 183
tisíc Kč a byla o 25% nižší, jak druhá nejlevnější nabídka,
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje realizaci klimatizace a výloh a pověřuje starostu obce, aby
uzavřel smlouvu s firmou Okna Jurčík pro vybudování výloh..
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10) Koupě traktoru
Zastupitelé byli seznámeni s výsledky zadávacího řízení ve veřejné zakázce zadávané v režimu
zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, na koupi traktoru s příslušenstvím. Obec má 3 nabídky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje záměr na koupi traktoru s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 49a/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce
zadávané v režimu zakázky malého rozsahu na “ koupě traktoru s příslušenstvím “ ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle vnitřní směrnice č. 1/2021 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Nejvhodnější nabídka od firmy: Auto Krepčík, s.r.o., Žižkova 2493, 413 01 Roudnice nad Labem
nabídková cena: 153.336,- Kč žací traktor Starjet UJ (P5) MR 2021, přední univerzální závěs,
radlice comfort, olej 2x 1l.

Zastupitelstvo obce Vražkov pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 49b/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11) Navýšení ceny lístku za popelnici na 66,- Kč
Se související novelou zákona o odpadech musíme zvýšit cenu za 1 lístek na svoz komunálního
odpadu na 66 Kč. Naproti tomu bude svoz velkoobjemového odpadu zcela zdarma.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov se rozhodlo navýšit od 1.1.2022 cenu za lístek na vývoz směsného
komunálního odpadu na 66 Kč / 1 lístek.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Dary seniorům a novým občánkům obce
Vzhledem k tomu, že se chodí gratulovat k občanům starším 70 let a pořádá se vítání nových
občánků, je nutné schválit výši darů.
Předsedající navrhl:
dary seniorům k jubileu 500 Kč + žena seniorka 250 Kč,
dary novým občankům obce 500 Kč + matka novorozence květinu 200 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu byl vznesen jeden protinávrh. Pan Škoda navrhl, aby nový občánek obdržel 1000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje dary seniorům k jubileu ve výši 500 Kč (dárkový koš,
balíček) a pro ženu seniorku ještě květinu ve výši 250 Kč, novým občánkům obce dar ve výši 1 000
Kč a květinu pro matku novorozence za 200 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 51/2021 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

13) Inventarizace za rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s přípravou inventarizace za rok 2021. Inventarizační komise
bude 4 členná.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Finanční prostředky obce
Zastupitelé byli seznámeni se stavem finančních prostředků na účtech obce. K dnešnímu dni je na
účtech obce 6 619 555,88 Kč. Předsedající seznámil zastupitele se záměrem převést 2/3 finančních
prostředků obce na spořící účty bank a cca 1/3 na účet realitního fondu ZFP Investment a.s. Antala
Staška 2027/79, Krč, Praha 4.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Zastupitel p. Lapin měl otázku,
zda je to roční uložení – termínovaný vklad. Pan starosta odpověděl, že se z těchto spořících účtů
může platit.
Zastupitel p. Škoda uvedl, že byl na zasedání zastupitelstva obce v Mnetěši a tam dávají půjčky
občanům na zvelebování nemovitostí, že bychom to mohli take zavést. Pan starosta odpověděl, že
souhlasí a že se o tom zastupitelé dohodnou na další schůzi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje převést finanční prostředky obce ve výši 4 000 000 Kč
na spořící účty u vhodných bank a 2 000 000 Kč na účet realitního fondu ZFP Investment a.s.
Antala Staška 2027/79, Krč, Praha 4 a pověřuje starostu podepsáním smluv.
Výsledek hlasování:
Pro
4
Usnesení č. 52/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

3

15) Žádost o poskytnutí dotace – stomatologická pohotovost
Zastupitelé se seznámili s žádostí o poskytnutí dotace firmy Nuovodent Mělník s.r.o. na
stomatologickou pohotovost pro zapojené obce Středočeského i Ústeckého kraje. Požadovaná
částka dotace je 10 025 Kč. Služba stomatologické pohotovosti bude poskytována v sobotu, neděli
a ve státní svátky, vždy v době od 8.00 do 16.30 hodin.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace na poskytování stomatologické služby s firmou Nuovodent Mělník s.r.o. a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 53/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

16) Strategický plán
Zastupitelé se seznámili se Strategickým plánem obce Vražkov na roky 2022 – 2031. Strategický
plán musí mít každá obec a je nezbytným podkladem k žádostem o dotace.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Zastupitel p. Škoda měl otázku, kdo dělal strategický plán. Pan starosta odpověděl, že
zhotovení strategického plánu stojí cca 30 000 Kč, měl dvě nabídky jednu na 15 000 Kč a druhou
na 7 000 Kč, strategický plán udělala paní Holubová (měla levnější nabídku).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje Strategický plán obce Vražkov na roky 2022 – 2031.

Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 54/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

17) Slovo starosty
- dostal jsem návrh na Kálek, aby vypadal jako okrasný rybník - asi 2-3 mil. Kč.
- byl jsem na dalším sezení o VRT – budou jezdit i VRT nákladní vlaky, krajinný plán a náhrady
- v nové zástavbě jsou nainstalovány dva hlásiče rozhlasu, příští rok se budou muset měnit baterky
ve všech hlásičích
- nové info o retenční nádrži - Pozemkový úřad odmítá povolit nádrž na plánovaném území
- budu se věnovat dopravnímu značení a budování parkovišť (dále zpomalení min. ulice ke
střelnici, dopravní zrcadla); poté webu a Kálku a MŠ a výtah do kulturáku
- vzpomínková akce fotbalu, zúčastnilo se cca 20 lidí
- vybírám dodavatele na koše na psí exkrementy (ekologicky rozložitelné sáčky), chci se zastavit v
Mevě
- další schůze zastupitelstva bude až v příštím roce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace od starosty.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 55/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

18) Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 4/2021 a č. 5/2021.
Rozpočtové opatření č. 4/2021 se týká navýšení příjmů i výdajů o 46 490,18 Kč a č. 5/2021 se týká
navýšení příjmů i výdajů o 687 000 Kč (jedná se především o úpravu dle skutečnosti, daňové příjmy). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2021.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 56/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

19) Diskuze
V diskuzi vystoupili:
pí. Helena Šubrtová
- sdělila, že si myslí, že je zbytečné dávat po obci koše se sáčky na psí exkrementy, že to stejně lidé
nebudou sbírat
- na to odpověděla pí. xxxx že když bude někdo v půli cestě k Rovnému, tak si určitě nepůjde pro
sáček a nechají to stejně na chodníku a možná, že sáčky ještě někdo ukradne

p. xxxx
- myslí si, že by bylo potřeba něco udělat, aby se scházelo více občanů, je nás málo i tady na schůzi,
když má obec přes 400 obyvatel, Vražkov byl historicky velmi významnou obcí, byly zde 3
amatérské kroužky, kinosál, fotbal, výstavy obrazů a fotek, bylo by dobré udělat z infa výstavní síň
a ne sklad všeho možného, za více než 10 let zmizel kulturní život obce
- pan starosta odpověděl, že je to způsobeno i covidem
p. Vítezslav Škoda
- bylo by dobré zajistit někoho, kdo bude uklízet v zimě sníh
p. Miloš Lapin
- v nové výstavbě je nepořádek
- pan starosta odpověděl, že dotyčným osobám napíšeme dopis, aby si zabezpečili stavební
materiál, jinak jim bude úklid po obci přeúčtován
- dále pan Lapin sdělil, že když obec koupila pozemek od p. xxxx, který navazuje na Školčinou, tak
by se s ní mohl propojit, aby se zvětšilo dětské hřiště
- pan starosta odpověděl, že počkáme až z toho nebude staveniště a zmizí hromady hlíny
- pí.xxxx (ředitelka MŠ), sdělila, že pokud je Školčiná (hřiště) veřejně přístupné, musí se nejdřív
zkontrolovat, zda je vše v pořádku, potom by tam mohli s dětmi jít, jinak by musel být správce
školní zahrady. U MŠ mají malé hřiště, proto musí mít ještě Školčinou, ale s dětmi radši chodí do
přírody.
- pan starosta odpověděl, že pokud bude probíhat rekonstrukce MŠ, udělá se něco i se zahradou
20. Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO v 18:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh rozpočtu obce Vražkov na rok 2022
3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vražkov na léta 2023-2024
4) OZV č. 3/2021 a č. 4/2021
5) Kupní smlouva
6) Smlouva o nájmu nebytových prostor (Kulturní dům)
7) Klimatizace a výlohy v obchodě č.p. 175 – nabídky
8) Nabídky traktor
9) Zůstatek na účtech
10) Žádost o poskytnutí dotace – stomatologická pohotovost
11) Strategický plán
12) Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021

Zapsala:

Jana Šemberová

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

Ověřil:

Helena Šubrtová

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

Ilona Borková

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

Ing. Vojtěch Poláček

…………………………….......................

Starosta obce
Razítko obce:

