Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 24.3.2022 od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:01
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 16.3.2022. 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: 11 občanů.
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Helenu Šubrtovou a Martinu Čermákovou,
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu paní Helenu Šubrtovou a Martinu
Čermákovou, zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 73/2022 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. Předsedající navrhl rozšířit
program o 1 bod: žádost o příspěvek Obecního úřadu Straškov-Vodochody.
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: žádost o příspěvek
Obecního úřadu Straškov-Vodochody.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 74/2022 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) Smlouva s obcí Straškov-Vodochody o hasičích
4) Budování parkovišť
5) Informace o VRT, žalobě na dálnice a diskuzi s ministrem dopravy
6) Spolupráce s Mnetěší v oblasti sportování předškolních dětí
7) Ukliďme Česko 2. dubna 2022
8) Posílení autobusového spoje k nemocnici v Roudnici n. L.
9) Schválení účetní závěrky MŠ Vražkov a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
10) Žádost o příspěvek od obce Straškov-Vodochody
11) Rozpočtové opatření č. 2/2022
12) Slovo starosty
13) Diskuze
14) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 6. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 75/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3) Smlouva s obcí Straškov-Vodochody o hasičích
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany. Náš SDH
není plně funkční a ze zákona musíme zabezpečit požární ochranu. Předmětem této smlouvy je
zajištění plnění úkolů JSDHO obce Vražkov prostřednictvím JSDHO obce Straškov-Vodochody.
JSDHO obce Straškov-Vodochody bude považována za společnou jednotku obcí StraškovVodochody a Vražkov v souladu s ustanovením § 65 odst. 1 zákona o PO. Kontaktními osobami pro
účely plnění této smlouvy za obec Straškov-Vodochody i Vražkov jsou starostové. Obec Vražkov
bude obci Straškov-Vodochody přispívat 1x ročně na zajištění akceschopnosti společné jednotky
částkou ve výši 15 000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje Smlouvu o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 76/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4) Budování parkovišť
Starosta seznámil zastupitele s budováním parkoviště v ulici směrem k MŠ vedle kontejnerů na
tříděný odpad.
Parkoviště pod bytovkami – byl odvezen navezený materiál, vybuduje se znovu.
Parkoviště u cesty ke školce budují zadarmo pracovníci pana XXXX, materiál dodala obec. Pan
starosta plánuje udělat parkoviště ještě u MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí budování parkovišť.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 77/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5) Informace o VRT, žalobě na dálnice a diskuzi s ministrem dopravy
Společně s Mnetěší jsme nechali připravovat podklady pro žalobu na opomenutí výstavby
hlukových zábran podél dálnice. Žaloba nebude pravděpodobně podána, dálnice přislíbila kontrolu
stavu.
Ministr dopravy Kubka na společné poradě přislíbil dohodnout součinnost projektantů
připravujících VRT a projektantů připravujících Krajinný plán.
V neděli v pořadu „Nedej se“ na ČT2 v 11:30 by měl být vysílán i názor Vražkova k vedení této
trati. Pan starosta upozornil na to, že tam bude vystupovat i p. XXXX. V pořadu bude mluvit
architektka, starostka obce Ledčice, starosta Vražkova a p. XXXX. Pan starosta neví, co sestříhají.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace o VRT.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 78/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6) Spolupráce s Mnetěší v oblasti sportování předškolních dětí
Předsedající sdělil zastupitelům, že byl na jednání v obci Mnetěš. Se zástupcem obce Mnetěš se
dohodli, že by mohla fungovat spolupráce mezi Mnetěší a Vražkovem, děti by mohly společně
sportovat.
Pan Lapin sdělil, že odjíždí na půl roku na Slovensko a že by bylo dobré sehnat někoho, kdo by místo
něho vedl sportovní kroužek. Vedení kroužku je na jednu hodinu týdně. Děti loni převážně hrály
vybíjenou nebo tenis. Zakoupily se i nové branky na fotbal.
Pan Škoda se tázal na výsledek jednání s Mnetěší. Pan starosta odpověděl, že by se po dohodě trenérů
pořádaly společné akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace o sportování předškolních dětí.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 79/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7) Ukliďme Česko 2. dubna 2022
Zastupitelé byli seznámeni s registrací na akci „Ukliďme Česko“, která se bude konat dne 2. dubna
2022 od 9 hodin. Obec zajistí pytle, rukavice a sebraný odpad se dá do velkoobjemových kontejnerů
obce.
Pan XXXX požádal o lepší organizaci celé akce, než tomu bylo vloni. Aby se všichni sešli v danou
hodinu před OÚ. Pan Šubrtová sdělila, že se účastníci úklidu rozdělí rovnoměrně do skupin. Paní
XXXX se ptala, zda budou provázky na pytle. Bylo jí sděleno, že ano. Pan starosta bude ještě akci
hlásit rozhlasem. Leták na akci je vyvěšen v obchodě a vyvěsíme ho ještě u mlékomatu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí akci Ukliďme Česko.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 80/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Posílení autobusového spoje k nemocnici v Roudnici n. L.
Zastupitelé byli seznámeni s podanou žádostí o posílení autobusového spoje z Vražkova do Roudnice
nad Labem k nemocnici. Žádost byla odeslána na Krajský úřad Ústeckého kraje, nyní čekáme na
jejich vyjádření. Pan starosta žádal kraj, už před rokem. Autobus by jezdil na trase: VražkovStraškov-Račiněves-Bříza-Roudnice nad Labem. Starostovi obce bylo sděleno, že máme vlakové
spojení a uvidí se, jak dopadne jednání. K vlaku je to daleko a starší občané s tím mají problém.
Pan XXXX sdělil, že má obec apelovat, aby posílili spoj, jsou i jiné obce, kde jezdí vlak a mají i
autobusy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí, že obec žádá o posílení autobusového spoje.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 81/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9) Schválení účetní závěrky MŠ Vražkov a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
Obec Vražkov obdržela od ředitelky MŠ Vražkov žádost o schválení účetní závěrky MŠ Vražkov a
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. Hospodářský výsledek činil 42 194,68 Kč. MŠ
Vražkov navrhuje převést částku do rezervního fondu. Paní ředitelka by chtěla zakoupit interaktivní
tabuli.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje účetní závěrku MŠ Vražkov za rok 2021 sestavenou k
31.12.2021 a převod hospodářského výsledku ve výši 42 194,68 Kč do rezervního fondu MŠ
Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 82/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10) Žádost o příspěvek od obce Straškov-Vodochody
Obec Vražkov obdržela od obce Straškov-Vodochody žádost o příspěvek pro Základní školu
Straškov-Vodochody, příspěvkovou organizaci, kterou zřizuje a navštěvují jí děti z naší obce.
Příspěvek bude použit na krytí běžných provozních nákladů.
Obec Straškov-Vodochody navštěvuje celkem více než 300 dětí, z Vražkova pak asi 40 dětí.
Starosta obce a pan Škoda navrhli poskytnout obci Straškov-Vodochody příspěvek ve výši 50 tisíc
Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Zastupitelé navrhli, aby obec poskytla příspěvek ve výši 60 tisíc.
Pan Škoda sdělil připomínku, že je členem MAS Podřipsko, kde mají pro školy program MAP, ale
to školám moc nepomůže, nemohou se kreativně rozvíjet, protože tam mají na to málo hodin a je to
drahé. Přímá finanční podpora je pro školu výhodnější.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje poskytnout obci Straškov-Vodochody příspěvek ve výši 60 000
Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 83/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11) Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2022. Jedná se o: vratku dotace MŠ
Vražkov prostřednictvím obce (průtok); odvlhčovač určený pro OÚ; sondy na zjištění vody u obecní
nádrže Kálek a dotace na ZŠ. Objem rozpočtu se navýší: příjmy 18 085 Kč, výdaje 150 085 Kč,
financování 132 000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.

Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 84/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Slovo starosty
Kontrola zápisu z minulé schůze – formálně proběhne na další schůzi, kontrola provedena byla.
Tibet – vlajka byla vyvěšena.
Masopust – pochvala Heleně Šubrtové. Pochod i večerní zábava se vydařily. Fotky jsou v
infocentru, vyměníme je za fotky z akce „Uklidíme Česko“. Pokud si někdo chce odnést svoji
fotografii, ať si přijde na OÚ.
Další kulturní akce – znovu plánujeme setkání důchodců u harmoniky v hospodě; proběhne
pověšení pamětní desky pana Ankrta na obecní úřad; pan starosta začne připravovat akci o historii
Vražkovu. XXXX by chtěla zkusit promítání pro děti.
Hon na velikonočního zajíce – organizuje paní Helena Šubrtová pro děti o Velikonoční pátek.
Čarodejnice-budou 30. dubna.
Noc s Andrsenem-byla zrušena pro malý zájem rodičů.
Dřevo z lesa – akce byla spuštěna pro 16 zájemců. kteří byli vyzváni k podpisu smlouvy. Jedná se o
lokality u mlýna, lesík u Čepele a Vínek.
Pan starosta bude v sobotu 26.3.22 kolem 11 té hodiny u mlýna, aby dohlédl na akci, vše upřesnil, a
aby spolu s panem XXXX vyznačili přechod našeho lesa do lesa pana XXXX.

Živé stromy se smějí kácet jen do konce března, stromy spadlé a nemocné lze kdykoliv. V souvislosti
s tím se dále řeší „Třešňovka pod Řípem“ s XXXX ( kraj); Poté se bude hledat firma na vytěžení.
Pan Škoda odsouhlasil průjezd na Vínek přes jeho pole do konce března nebo po dohodě.
Stromy u bytovek – majitel byl požádán o jejich skácení, požádal nadřízený orgán.
Cesta k Rovnému – čeká se na schválení, které by mělo přijít v dubnu (značky a radar).
Výlohy u obchodu – skla by měly dorazit příští týden.
Zvelebování nemovitostí – byl vytvořen vzor směrnice, připravujeme na další veřejnou schůzi.
Vražkovské noviny – mají 8 stránek, doladují se u grafika, obsahem jsou hlavně o plánované
investice, článek o mateřské škole a o panu Ankrtovi, dále článek o činnosti sběrného dvora a
inzerát na řemeslníky.
Ubytování Ukrajinců – byli jsme oficiálně požádáni o nabídku našich prostor pro nouzové
ubytování uprchlíků. Nabídli jsme klubovnu v kulturním domě s upozorněním, že tam není sprcha,
která je v základních požadavcích, tedy asi nebudeme osloveni. Materiální sbírku jsme předali panu
XXXX.
Přechody – Roudnické městské služby nám mohou v květnu obnovit ”zebry”, cena je stanovena na
300,- Kč/m2 + doprava; zavolají, jakmile začnou s těmito pracemi a domluvíme se. Cena by měla
být nižší než 10 tisíc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace od starosty.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 85/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

13) Diskuze
Pan XXXX se tázal:
- dřevo z lesa – kolik stojí strom, a že nejsou všechny stejné, zda víme, čí je lesní pozemek u
Střelnice a co budou dělat zájemci o dřevo s větvemi.
Pan starosta odpověděl, že bude označeno, co se může pokácet. Ceny se budou individuálně
domlouvat na základě fotodokumentace.
- na cedule pod kopcem v Klenči, že u nás nebudou v zimě sypat.
Na to mu odpověděl pan XXXX, že byly značky chybně zabudované a nyní již je to správně, už je
prohodili,
- dále na koše na psí výkaly – aby se posunul koš proti čp. 78, není přes něj vidět při vyjíždění
z ulice
Bude opraveno.
- Tibetská vlajka – proč visela tak dlouho.
Vlajka visela 10 dní. Na základě informací z webu.
Pan XXXX sdělil,
- že byla špatná organizace, když se dělal chodník směrem k Řípu v roce 2017, občané neměli
možnost vjet do dvora. Bývalá starostka tvrdila, že se platila pokuta.
Pan Škoda na to odpověděl, že s firmou, která dělala chodníky byl problém už od začátku, byl i
nízko položený plyn.
- dále vznesl dotaz, kdo platil úklid obce od kukuřice v roce 2018
Pan Škoda odpověděl, že úklid platil on, a že hledá pan XXXX záminku, aby se mohl dohadovat
kvůli poli.
- tázal se na kabiny a tenisový kurt, proč se neopravili
Na to mu odpověděl pan Lapin, že se tenisový kurt předělá, když dostaneme dotaci cca 600 tis.
Pan Škoda dodal, že je s kulturou a sportem problém všude, a není kdo by s dětmi sportoval, chybí

nějaký nadšenec jako byl pan XXXX, každý má své problémy a nemá čas. Pan Lapin
informoval, že když vedl kroužek pro děti, tak mu nikdo nepřišel pomoci. Paní Šubrtová na to
odpověděla, že by měli pomáhat rodiče.
- dále pan XXXX vznesl dotaz na stavbu za kabinami, kterou zhotovil pan XXXX, zda se zbourá
nebo se mu uhradí. Na to mu bylo odpovězeno, že se domluvíme s výše uvedeným majitelem a
mohlo by se to případně využívat na akce.
Pan XXXX vznesl dotaz na kulturní soužití v obci. Obec Vražkov je jedna z historicky nejstarších
obcí, dříve byla řada kulturních akcí. Mělo by se udělat nějaké setkání, které by povýšilo soužití
občanů.
K tomu pan starosta plánuje, že připraví akci o Vražkově
Pan Škoda doporučil přesunutí značky, která se nachází před čp. 159 není vidět při vyjíždění
z ulice.
Na to odpověděl pan starosta, že se cedule posunou.
14) Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO v 19:05 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany
3) Žádost MŠ Vražkov
4) Rozpočtové opatření č. 2/2022
4) Žádost o příspěvek obec Straškov-Vodochody
Zapsala:

Jana Šemberová

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

Ověřil:

Martina Čermáková

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

Helena Šubrtová

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

Starosta obce Ing. Vojtěch Poláček
Razítko obce:

……………………………...................

