Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 24.2.2022 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 16.2.2022. 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).
Přítomni: 14
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu pana Miloše Lapina a pana Vítězslava Škodu,
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu pana Miloše Lapina a pana Vítězslava Škodu,
zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 57/2022 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) Smlouva o spolupráci při zadávání studie (zkapacitnění ČOV Straškov a kanalizačního
systému)
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby (ČEZ
Distribuce)
6) Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021
7) Rozpočtové opatření č. 1/2022
8) Revitalizace obecní nádrže Kálek za 2-3 mil.
9) Zařazení cest kolem obce do pravidelné údržby
10) Budování parkovišť
11) Dotace
12) Vlajka Tibet
13) Koupě nádražního domku
14) VRT
15) Nabídka firmy Hořejší na plánovanou těžbu dřeva s následnou přirozenou obnovou
akátové části lesa mezi Střelnicí a mlýnem
16) Slovo starosty
17) Diskuze
18) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 5. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 58/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající provedl kontrolu usnesení ze 4. zasedání ZO:
Cedule “Vítáme Vás..” budou umístěny 15m od značek začátek obce, dle pokynu odboru dopravy
smlouvy o převodu pozemků, osvětlení a komunikace v nové zástavbě a smlouva o pronájmu
kulturního domu byly podepsány,
obchod – klimatizace byla instalována, výlohy se připravují k instalování (není sklo),
traktor byl zakoupen,
zvelebování nemovitostí- připravuje se návrh,
úklid sněhu – byl zajištěn panem XXXX,
nová zástavba – odlet materiálu – průběžně se řeší, máme kontakty na majitele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 59/2022 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

4) Smlouva o spolupráci při zadávání studie (zkapacitnění ČOV Straškov a kanalizačního
systému)
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o spolupráci při zadávání studie „ Straškov, ČOV – intenzifikace a zkapacitnění. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování společného postupu SVS a obce při přípravě, zajištění realizace a financování výše uvedené
studie. Obce (počet účastníků smlouvy je 8) se zavazují uhradit SVS příspěvek na vyhotovení Studie,
který činí 100 % z celkové ceny Studie, tedy částku 221 090 Kč a částku, která odpovídá výši DPH
stanovené podle závazných právních předpisů. Podíl jednotlivé obce činí částku 27 636 Kč bez DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan XXXX sdělil, že v okolí se hodně staví, že by to mělo být uhrazeno % podle výstavby
nemovitostí.
Pan starosta na to odpověděl, že to bude procenty až při pracích na zkapacitnění čističky, podle toho
kolik která obec bude chtít přípojek. Vražkov předpokládá přípojky dle územního plánu.
Pan Škoda oznámil, že byl na jednání MAS Podřipsko a že obec Ctiněves tuto smlouvu neschválila.
Pan starosta tedy navrhl, že si schválíme podíl obce dle poměrné části rozdělené mezi přistoupivší
obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zadávání Studie s SVS a.s.
Předmětem studie je zkapacitnění ČOV Straškov a zastupitelstvo souhlasí se zaplacením poměrné
části z celkové ceny Studie.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 60/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby (ČEZ
Distribuce)
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o
umístění stavby. Jedná se o pozemek par. č. 937/4 v k.ú. Vražkov. ČEZ Distribuce,a.s. (budoucí
oprávněná) je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn a pilíř SP200,
která se bude nacházet na dotčené nemovitosti. Za věcné břemeno bude obci (budoucí povinná)
vyplacena jednorázová náhrada ve výši 3 100 Kč. Žádá pan XXXX (pro stodolu sousedící se sběrným
místem).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 61/2022 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

6) Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021
Dne 23.9.2021 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Dílčí přezkoumání
vykonala kontrolní skupina KÚ ÚK. Byla zjištěna chyba, že poskytoval nezveřejnil dle zákona č.
250/2000 Sb., § 10d odst. 1 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci a její dodatky na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup v souladu se
zákonem.
Smlouva byla zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup ke dni dílčího
přezkoumání obce za rok 2021 dne 23.9.2021. Tím vzniklo podezření ze spáchání přestupku dle §
22a odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Pan starosta navrhl, aby kontrolu vyvěšování prováděla paní Martina
Čermáková (místostarostka).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schválilo systémové nápravné opatření k odstranění chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
§ 10d odst. 1 – Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup v souladu
se zákonem.
Systémové nápravné opatření:
Chyba byla již napravena. Bude dodržován § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a dodržováním byla pověřena místostarostka obce.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 62/2022 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

7) Rozpočtové opatření č. 1/2022
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2022. Byly provedeny přesuny některých
položek, ve financování pol. 8118 a pol. 8128 – převod finančních prostředků. Příjmy ani výdaje
nebyly poníženy ani navýšeny.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 63/2022 bylo schváleno.

7

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Revitalizace obecní nádrže Kálek za 2-3 mil.
Zastupitelé byli seznámi s návrhem Smlouvy o poskytování odborných služeb na vyřízení dotace ze
SFŽP na revitalizaci vodní nádrže, tj. kompletní administrace celého procesu včetně všech příloh.
Poskytovatelem firma AXIOM engineering, s.r.o. Smlouva se týká revitalizace obecní nádrže v obci
Vražkov, p.č. 56. Smlouvou se zavazujeme zaplatit 74.000,- a 15.000,- Kč za technický průzkum,

projektovou dokumentaci a zjištění dostupných vodních pramenů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.

Pan Škoda prohlásil, že je chyba, že se nekoupily pozemky, na kterých měl být vybudovaný retenční
rybník v rámci pozemkových úprav. Pozemky byly v nabídce za 1 mil. Kč. I vzhledem k tomu, že
obec nekoupila pouzemky, chce zástupce SPÚ stejně retenční rybník vybudovat. Pokud bude ve
Straškově nová pískovna, stáhne vodu a nebude v obci ve studních žádná voda. Myslí si, že by obec
měla oslovit vice firem a ne jen jednu, reference by neměla být stará 8 let, to je důležité, když se žádá
o dotaci.
Pan XXXX se ptal, zda bylo vypsáno výběrové řízení a zda jsme žádali na MěÚ v Roudnici n. L. o
povolení. Dále sdělil, že voda vytéká u č.p. 1 a že by se měla překopat silnice u č.p. 65, aby se zjistilo,
zda je tam voda, že by to měli vědět místní obyvatelé. Pan starosta odpověděl, že na projekt, který
nestojí víc jak 100 000 Kč nemusí být výběrové řízení a že se žádá až s projektem.
Paní Štěrbová oslovila pana XXXX, že to mělo udělat již bývalé zastupitelstvo a měli to řešit dřív.
Pan XXXX si myslí, že obec bude zbytečně plýtvat obecními prostředky, nechá se udělat projekt a
stejně to neuděláme. Na to odpověděla paní Čermáková, že by se rybník udělal, pokud nám dají
dotaci, je to vhodné ji využít z EU, potom už bychom nemuseli žádnou dotaci obdržet, z obecních
financí by to bylo asi 20 %.
Pan XXXX k tomu sdělil, že jsou prázdné jeskyně pod Řípem, není nikde voda, od hájovny je suchý
přítok, když se dělala kanalizace dělal se průzkum, kde je zdroj vody, do Kálku se musela voda
napustit hydrantem.
Pan XXXX by rád věděl, co je prvořadé, zda je výhodnější koupit pozemky a udělat rybník tam nebo
Kálek. Do Kálku se napouštěla voda a stejně ubyla.
Pan starosta odpověděl, že tímto bodem se řeší pouze Kálek a ne rybník nad obcí. Je hodně
pravděpodobné, že do Kálku přitéhá, nebo by mohla přitékat voda z různých stran, proto by bylo
vhodné nechat udělat sondy. Projekt na Kálek již připravovalo i předchozí zastupitelstvo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 111003/2022 a
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 64/2022 bylo schváleno.

Proti

2

Zdrželi se

0

9) Zařazení cest kolem obce do pravidelné údržby
Polní cesty jsou účelovou komunikací a podle zákona o pozemních komunikacích jsou jejich
vlastníky právnické a fyzické osoby, včetně obcí.
Polní cesty vznikají zejména dlouhodobým faktickým užíváním. Ze zákona o pozemních
komunikacích vyplývá, že pokud je nějaká cesta prokazatelně používána již delší dobu neuzavřeným
okruhem osob, tj. veřejností, tak se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, i kdyby nebyla
vedena v žádné evidenci. Rozhodující je tedy faktický stav.
Dle ustanovení § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není možné zřizovat ani
rušit veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území bez souhlasu
příslušného orgánu ochrany přírody.
Navazující ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny dále upravuje právo každého na volný
průchod (nikoliv průjezd!) přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické
osoby.
Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace je tedy povinen strpět její obecné - veřejné
užívání.
Péče o obecní účelové komunikace lze považovat za součást povinnosti obce uspokojovat potřeby

občanů obce, k čemuž jsou obce povolány zákonem o obcích, jakož i za součást generální prevenční
povinnosti.
Účelové komunikace jsou tedy z tohoto pohledu jakousi základní, sběrnou kategorií pozemních
komunikací. Většina těchto komunikací je přímo ze zákona přístupná veřejnosti
Účelovou komunikací se příslušná část pozemku stává přímo ze zákona, pokud je využívána jako
dopravní cesta pro vozidla a chodce a slouží „ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků“.
Do pravidelné údržby účelových cest sekáním trávy umožnující průchod osob zahrnujeme tyto cesty:
od Turka (za čp. 126) k cestě k “Ovčínu” a Mnetěši a dále podél statků za Marka (čp. 124). Poté
cestu kolem Louže II (mezi loukou M. Štory a Klobásou (čp. 163), přes můstek a pak podél potoka
kolem přečerpávací stanice kanalizace ke Štastnému (čp.1) a kolem něj ke školce. Dále od nové
výstavby podél plotu kravína pana Minarčíka k zahradním domkům nad bytovkami.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan Škoda sdělil, že se měla udělat pozemková úprava již dříve a prosil občany, aby nechodili za jeho
nemovitost, protože tam má stavební materiál na rozšíření kravína. Mohlo by se někomu něco stát,
je to na jeho pozemku, soudit se s nikým nechce, nelíbí se mu, že tam chodí veřejnost, protože tam
cesta nikdy nebyla.
Pan XXXXX sdělil, že by si měl každý zemědělec udržovat cesty sám, jako on. Seká a čistí strouhy.
Myslí si, že nebude dostatečný počet obecních zaměstnanců, aby mohli sekat ještě cesty.
Pan XXXX si take udržuje cestu ke své nemovitosti.
Paní Čermáková sdělila, že by se cesty sekaly podle potřeby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje údržbu uvedených cest kolem obce.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 65/2022 bylo schváleno.

Proti

1

Zdrželi se

0

10) Budování parkovišť
Starosta seznámil zastupitele se záměrem vybudovat parkoviště pod bytovkami a u Louže.
Parkoviště pod bytovkami je již hotové (obrus nám poskytla Správa a údržba silnic Račiněves).
Předpokládá se budování i dalších parkovišt, např. v ulici ke školce, tak aby nedocházelo k zanášení
ulic bahnem z odstavních ploch. Parkoviště u Louže by se vybudovalo až budeme mít hotový
projekt.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan XXXX se tázal, zda máme certifikát o nezávadnosti materiálu, který se dal na parkoviště, že by
bylo vhodnější tam dát zatravňováky. Hned vedle je studna, kde je pitná voda. Měla by se udělat
obecně závazná vyhláška na zábor pozemku a potom by si rozmysleli, zda tam budou pořád parkovat.
Dále sdělil, že u čp. 96 stojí neustále ve vjezdu zaparkovaný automobil a nedá se projet ani kočárkem,
že si mohl automobil dávat na parkoviště.
Pan starosta na to odpověděl, že nemusí být obecně závazná vyhláška, auta na chodníku stát nesmí.
Pan XXXX se ptal, pro koho budeme dělat parkoviště u Louže. Zda pro místní anebo turisty. Někteří
místní občané mají možnost si zaparkovat automobil na dvoře, ale protože jsou líní otvírat vrata, tak
ho dávají stejně na ulici.
Pan starosta sdělil, že už je to po dohodě s obyvateli na silnici k Rovnému již lepší, že už tam není
tolik aut a dá se projít.
Panu Škodovi se nelíbí styl, kterým se parkoviště dělá, mělo by to být estetičtější.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje budování parkovišt v obci.

Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 66/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

11) Dotace
Starosta seznámil zastupitele s žádostmi o dotace:
Jsou rozpracovány dotační tituly za cca 25 mil. Kč., připravované tak, aby obci po jejich dokončení
zůstal na účtech zhruba stejný objem finančních prostředků jako bylo ke konci roku 2021.
Na MŠ je připravený projekt, čeká se na schválení hygieny. Ve školce se rozšíří kapacita, měl by
být bezbariérový přístup.
MŠ cca 7 mil Kč, hřiště 0,8 mil Kč, Kálek cca 3 mil. Kč, rekonstrukce osvětlení za 4 mil. Kč,
Další žádosti o dotaci byly podány na KÚ ÚK z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje - výlohy
za 300 tisíc, prořez stromů a údržba zeleně za 150 tisíc, projektová činnost za 50 tisíc.
U Mateřské školy se dokončuje návrh rozpočtu. Rekontrukce osvětlení je ve fázi přípravy projektu,
projekt by měl být hotov do léta. Po celé obci by spolu s kabely ČEZ měly být položeny kabely pro
veřejné osvětlení. Potřebné lampy by se osazovaly postupně v etapách.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje podání žádostí o dotace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 67/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Vlajka Tibet
10. března si připomeneme již 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Česká
republika se do mezinárodní kampaně “ Vlajka pro Tibet “ zapojuje již od roku 1996 a postupně se
tento projev solidárnosti stává stále více rozšířeným. V minulém roce se do této mezinárodní akce
zapojilo více jak 800 obcí, měst, městských částí a krajů. Na OÚ přišla žádost o připojení se k
mezinárodní kampani. Starosta obce navrhl vyvěsit darovanou vlajku 10. března na budově OÚ.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Paní Lauková se ptala, když budeme vyvěšovat Tibetskou vlajku, proč se nevyvěšuje obecní. Pan
starosta odpověděl, že budeme vyvěšovat všechny, máme tři stojany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje záměr vyvěsit Tibetskou vlajku.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 68/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

2

13) Koupě nádražního domku
Starosta seznámil zastupitele s dopisem od Správy železnic týkající se prodeje pozemku st. p.č. 103
včetně objektu č.p. 106, objektu veřejných WC na pozemku p.č. 971/1 a část pozemku p.č. 981/1 v
k.ú. Vražkov. Správa železnic, státní organizace by výše uvedené nemovitosti prodala za daných

podmínek, zajistila by znalecký posudek na ocenění předmětu prodeje a informovala by nás o výši
návrhu kupní ceny. Správa železnic nám doporučuje zakoupit výše uvedené. Z nádražního domku
by se mohlo udělat sociální bydlení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.

Pan Škoda sdělil, že v minulém zastupitelstku, paní starostka chtěla také nádražní domek odkoupit,
ale zastupitelé něchtěli, domnívali se, že jej železnice časem zbourá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje potvrdit zájem o koupi pozemku st.p.č. 103 včetně objektu
č.p. 106, objektu veřejných WC na pozemku p.č. 971/1 a část pozemku p.č. 981/1 v k.ú. Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 69/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

14) VRT
Starosta oznámil zastupitelům, že byl na jednání v Praze, na ředitelství Správy železnic.
Bylo nám doporučeno podat žádost o vedení tratě mezi Vínkem a dálnicí, pokud to považujeme za
vhodné, v případě plánování chodníku ke hřbitovu ve Straškově-Vodochodech, též písemně o tomto
informovat. Předpokládá se nutnost vybudování retenční nádrže v blízkosti Vínku, nejvhodnější se
jeví umístění v blízkosti mostu dálnice překračujícího potok Čepel. Máme možnost doporučit druh
této nádrže, můžeme doporučit i biotop. Mnetěš navrhuje vést tunel od Ledčic po Roudnici nL.
Jsou dvě varianty výstavby, první varianta piloty mezi Vínkem a nádražím, druhá varianta za Vínkem,
ale neví se jak by to bylo daleko od dálnice. Dneska byla na OÚ televize – točili do pořadu NEDEJ
SE, bude to koncem března na ČT.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Paní Štěrbová sdělila, že by byl lepší tunel, jako nejlepší odhlučnění trati.
Pan Škoda oznámil, že se SŽDC bojí kopat, aby nepřerušili vodu, pořad NEDEJ SE zná, že se vždy
zaměří pouze na jednoho člověka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov navrhuje podání žádosti o vedení tratě VRT mezi kopcem Vínek a
tělesem dálnice, dále požaduje informovat Správu železnic o budoucím záměru propojit chodníkem
obec Vražkov se hřbitovem ve Straškově-Vodochodech. Umístění chodníku se předpokládá po právé
straně silnice č. III/24627 směrem od obce Vražkov ke hřbitovu. Zastupitelstvo Vražkov požaduje
umístění odhlučňovacích stěn v úsecích za výjezdem vlaku ze zářezu a to jak směrem k Mnetěši, tak
směrem k Roudnici n.L. Zastupitelstvo by uvítalo vybudování biotopu místo reteční nádrže v
blízkosti potoku Čepel.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 70/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

15) Nabídka firmy Hořejší na plánovanou těžbu dřeva s následnou přirozenou obnovou
akátové části lesa mezi Střelnicí a mlýnem
Obec obdržela nabídku na odkup dřeva nastojato od firmy Josef Hořejší z Černěvse s následnou
tříletou pěstební péčí. Porosty po vykácení budou okamžitě zajištěny - úklid klestu, naorání,
zalesnění, ožínání a ochrana sazenic před okusem zvěří, v případě těžby akátu se nezalesňuje, ale
les se nechává zmladit z kořenů a následně se musí prořezávat. Celkový zisk ze 179 m3 by byl
151 680 Kč.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan XXXX nesouhlasí, aby firma Hořejší čistila les, za minulého zastupitelstva, kde působil, po sobě
vůbec neuklidili, nemá s nimi dobrou zkušenost. Poradil, abychom oslovili pana XXXX, jakou měl
firmu na čištění lesa. Ke mlýnu je špatná dostupnost, je tam plno popadaných stromů, a jsou to pole
samých soukromníků.
Pan Škoda sdělil, že by mohli jezdit na Vínek přes jeho pole, ale určil by pouze jednu cestu.
Pan starosta sdělil, že připravil smlouvu pro zájemce o těžbu dřeva, musí dát vše do původního stavu.
Pan XXXX se ptal, zda máme označené stromy.
Pan XXXX si myslí, že je firma Hořejší v likvidaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje oslovení firem, které nám zajistí nabídku na vyčištění lesa.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 71/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

16) Slovo starosty
Web – informaci podala paní M. Čermáková. Nynější obecní web je zastaralý. Vyzvala občany,
pokud mají nějaké pěkné fotografie Vražkova, aby je dodali, pokud budou mít nějaké připomínky,
není vůbec proti. Zatím máme pouze drátěný model webu.
Oprava cesty ke mlýnu – byla provedena výraznější oprava za finanční účasti střelnice
Krajinný plán a VRT + Připojení se k Mnetěši s žalobou na Ministersvo dopravy ohledně
chybějící PHS z důvodu nečinnosti - cena do 5 tisíc. Žalobu by vypracoval pan Bernard.
Krajinný plán se přejmenovává na: “ Území krajinná studie dle paragrafu 25 stavebního zákona”.
Dřevo z lesa – Smlouva se zájemci je připravena, zahájení těžby
Cesta k Rovnému – žádost na úřední desce, čeká se na uplynutí lhůt, poté zadáme výrobu
dopravních značek a radaru
Masopust - v sobotu 26.2.2022
Noc s Andrsenem – 1. dubna 2022 v Kulturním domě pod vedením Jitky Borkové
Uklidíme Česko – 2. dubna 2022
Ankrt – pamětní plastová deska na obecním úřadě
Oprava obecních nemovitostí – školka, obecní úřad, Kulturní dům – oprava fasád, pan starosta dá
do novin inzerát na oslovení firem
Čištění silnic – požádáme v dubnu o čištění; bude nutno uklidit auta
Noviny – článek o investicích, od MŠ, nová výstavba, Ankrt
Přechody pro chodce – v měsíci říjnu byla podána žádost na SÚS o opravu přechodů, bylo nám

sděleno, že přechody nejsou ve vlastnictví SÚS, tak je musíme opravit (namalovat) sami, pan
starosta vznesl dotaz, zda někdo o někom neví.
Pan XXXX odpověděl, že se máme zeptat v Roudnici nad Labem v Městských službách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace od starosty a schvaluje přistoupení k žalobě
na Ministerstvo dopravy.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
1
Zdrželi se 0
Usnesení č. 72/2022 bylo schváleno.

17) Diskuze
V diskuzi nikdo nevystoupil.
18) Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO v 19.34 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Smlouva o spolupráci při zadávání studie
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
5) Smlouva na revitalizaci obecní nádrže
6) Vlajka pro Tibet
7) Dopis od Správy železnic zn. 8232/2022-SŽ-GŘ-O31
8) Nabídka výkupu dřeva

Zapsala:

Jana Šemberová

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

Ověřil:

Miloš Lapin

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

Vítězslav Škoda

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

Starosta obce Ing. Vojtěch Poláček
Razítko obce:

……………………………...................

