Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 15.6.2022 od 19:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:01
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 8.6.2022. 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). Paní Ilona Borková se omluvila, že se nedostaví.
Přítomni: 21 občanů.
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Štěrbovou a pana Vítězslava Škodu,
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu
pana Vítězslava Škodu, zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 86/2022 bylo schváleno.

Proti

0

paní

Jaroslavu

Zdrželi se

Štěrbovou

a

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: zpráva kontrolního výboru obce Vražkov.
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: zpráva kontrolního
výboru obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 87a/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) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
4) Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2021
5) Účetní závěrka obce Vražkov za rok 2021
6) Žádost MŠ Vražkov o navýšení příspěvku na měsíc 6/2022
7) Spolufinancování dotace – POV Ústeckého kraje
8) Rozpočtová opatření č. 3/2022 a č. 4/2022
9) Výlohy v informačním středisku
10) Přistoupení ke stanovám Koridor D8, z.s.
11) Schválení členství ve Sdružení místních samospráv ČR
12) Žádost obyvatele Vražkova o půjčku
13) Smlouvy – Vražkov – veřejné osvětlení
14) Zpráva kontrolního výboru obce Vražkov
15) Slovo starosty
16) Diskuze
17) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 7. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 88b/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

3) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
Předsedající provedl kontrolu usnesení ze 6. zasedání ZO:
Smlouva s JSDH Straškov-Vodochody byla uzavřena.
Posílení autobusového spoje se nepodařilo, bylo by vhodné dále zkoušet, bylo nám sděleno, že máme
vlak.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 89/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4) Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2021
Závěrečný účet obce s povinnými přílohami byl vyvěšen na úřední desce a zároveň na elektronické
úřední desce, kde se s ním mohli všichni občané seznámit. Na obecní úřad nebyla do dnešního dne
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 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.

Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 90/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5) Účetní závěrka obce Vražkov za rok 2021
Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou Obce Vražkov za rok 2021. Výsledek hospodaření běžného
účetního období je 2 386 400 Kč.
K účetní závěrce nebyly ani dotazy ani připomínky. Ve dnech 23.9.2021 a 14.4.2022 bylo KÚ ÚK
provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Při konečném dílčím přezkoumání
hospodaření obce Vražkov za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Účetní závěrka je k nahlédnutí na OÚ.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje účetní závěrku Obce Vražkov za rok 2021 sestavenou
k 31.12.2021.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 91/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6) Žádost MŠ Vražkov o navýšení příspěvku na měsíc 6/2022
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí MŠ Vražkov o navýšení příspěvku na měsíc červen 2022
o částku 32 186 Kč z důvodu realizace nových webových stránek mateřské školy. Proplacení tvorby
webu bude obec řešit pomocí vyhlášené dotační výzvy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje Mateřské škole Vražkov navýšení příspěvku na měsíc červen
2022 o částku 32 186 Kč na realizaci nových webových stránek mateřské školy.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 92/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

7) Spolufinancování dotace – POV Ústeckého kraje
Předsedající seznámil zastupitele s žádostmi o dotace z Programu obnovy venkova 2022. Sdělil
zastupitelstvu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 25.4.2022 dle usnesení č.
100/14Z/2022 schválilo poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na projekt „ Zateplení prostor
v kulturním domě pro potřeby obchodu a informačního střediska “, dále ve výši 100 000 Kč na
projekt „ Prořez nebezpečných stromů, Výsadba prostoru u kapličky “ a ve výši 50 000 Kč na projekt
„ Vypracování projektu na vybudování multifunkční klubovny a informačního střediska “. Dotace
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 bude realizována na základě smlouvy o
poskytnutí dotace. Pro přípravu smlouvy je nutné do 15.7.2022 doložit odboru regionálního rozvoje
potřebné dokumenty. Je nutné zajistit spolufinancování těchto akcí.
Byly osloveny 3 firmy na vybudování chodníku, 2 firmy na vybudování výloh (viz dále), budou
zařazeny do dotačního titulu, již vybudované výlohy u obchodu. Pro výsadbu bylo osloveno 5 firem,
zatím jen jedna přislíbila prohlídku prostor. Projekt se připravuje.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
- p. XXX upozornil na stromek vysazený u kapličky (bříza bělokorá), že je žlutý a odchází, je
to divné, protože pršelo a stromek byl celou dobu zelený, mohl se přesadit jinam, jestli to
někomu vadilo
- na to odpověděl pan starosta, že má příští týden přijet zahradnická firma a podívá se na něj,
- pí. XXX měla dotaz, zda se bude projednávat nová výsadba se zaměstnanci na VPP, aby
nedělala problém údržba, bylo by dobré nějaké stromy prořezat, např. u mlékárny,
- Paní Štěrbová nemá problém, s tím, co se tam vysadí,
- P. XXX sdělil, že by bylo dobré to jenom zatravnit a dát tam např. růže z hlediska bezpečnosti
(v křižovatce je lépe vidět)
- P. XXX sdělil, že se pod kapličkou nachází hrobka cca 350 římských vojáků a mělo by to být
spíše pietní místo,
- Pí. Čermáková sdělila, že na to bude projekt
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje přijetí finanční dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022 na akci Zateplení prostor v kulturním domě pro potřeby obchodu a
informačního střediska a zajištění spolufinancování dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2022 obcí Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení č. 93a/2022 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje přijetí finanční dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022 na akci Prořez nebezpečných stromů, Výsadba prostoru u kapličky a zajištění
spolufinancování dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 obcí Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 93b/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje přijetí finanční dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022 na akci Vypracování projektu na vybudování multifunkční klubovny a
informačního střediska a zajištění spolufinancování dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2022 obcí Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 93c/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8) Rozpočtová opatření č. 3/2022 a č. 4/2022
Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 a č. 4/2022. Jedná se o úpravu dle
skutečnosti a v rozpočtovém opatření č. 4/2022 je příspěvek z Úřadu práce na VPP.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan Škoda vznesl dotaz, chtěl rozklíčovat zaměstnance, kolik jich máme na VPP. Bylo mu
odpovězeno, že na VPP máme 4 zaměstnance.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2022.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 94/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9) Výlohy v informačním středisku
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem zadávacího řízení ve veřejné zakázce zadávané v režimu
zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, na výměnu
výloh a dveří i u informačního střediska.
Obec obdržela 2 nabídky. Okna Jurčík ve výši 152 351 Kč a LTK-Plast s.r.o. xxxxx ve výši 177 301
Kč. Vzhledem k cenové nabídce i dřívější zakázce starosta doporučil zhotovit výlohy a dveře firmou
Okna Jurčík.
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 „výměnu výloh a dveří u informačního střediska “ ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle vnitřní směrnice.
Nejvhodnější nabídka od firmy: Okna Jurčík, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nabídková cena: 152 351 Kč.
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje realizaci výloh a dveří a pověřuje starostu obce, aby uzavřel
smlouvu s firmou Okna Jurčík pro vybudování výloh.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 95/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10) Přistoupení ke stanovám Koridor D8, z.s.
Předsedající seznámil zastupitele se stanovami spolku Koridor D8, z.s.
Koridor D8 se přeorganizovává, aby měl právní subjektivitu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
- p. Škoda sdělil, že si četl stanovy spolku, kde je uvedeno, že hájí zemědělce, živočichy atd.,
najde se tam každý, je to střet.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov tímto:
I.

Bere na vědomí, že
a) s ohledem na potřebu řádného financování a zázemí, se obce a
m ě s t a , k t e r é p o d e p s a l i „ Memorandum o spolupráci obcí a spolků při koordinaci
aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od
katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník)“, ve

znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (dále jen „Memorandum“) se usnesly na
přistoupení členů memoranda do spolku KORIDOR D8, z. s., se sídlem Zrzavého
1705/2a, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO 10941002, který vznikl za tímto účelem, a to dle
stanov Spolku, které jsou uvedeny jako příloha č. 2 tohoto usnesení;
b) stane-li se obec řádným členem tohoto Spolku, předpokládá se, že výše vstupního poplatku
a v následujícím roce po vstupu ročního členského příspěvku, bude stejná jako tomu bylo ve
sdružení dle Memoranda (tj. za rok 2022 - 15 Kč na 1 obyvatele obce/města zaevidovaného
k trvalému pobytu k 1.1. příslušného kalendářního roku), přidružený člen by hradil 25% této
částky. Srovnání práv a povinností řádného a přidruženého člena je uvedeno jako příloha č. 3
tohoto usnesení (dle článku V. odst. 3 Stanov platí, že výši vstupního poplatku a členských
příspěvků stanoví výroční členská schůze Spolku – na výroční členské schůzi mohou hlasovat
jen řádní členové, každý má 1 hlas);
c ) členové obcí a spolků sdružených na základě Memoranda neplatí dle Stanov při vstupu
do Spolku vstupní poplatek (ani členský příspěvek za 1. rok), za podmínky, že vstoupí do
spolku nejpozději do 31.12.2023 a mají uhrazeny příspěvky na základě Memoranda.
II. Souhlasí
s předloženým zněním stanov spolku Koridor KORIDOR D8, z. s., se sídlem Zrzavého
1705/2a, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO 10941002, zapsaného pod sp. zn. L 74991 vedené
u Městského soudu v Praze, s jeho s cíli a s činností, s podílením se na činnosti spolku a
to jako ŘÁDNÝ člen a odpovídající úhradou členských poplatků;
III. Schvaluje
Znění stanov a podání přihlášky a přistoupení obce Vražkov do spolku Koridor KORIDOR D8, z. s. IČO 10941002, zapsaného pod sp. zn. L 74991 vedené u Městského soudu
v Praze;
IV. Ukládá
Starostovi obce Vražkov, realizovat veškeré právní úkony související s přistoupením
obce Vražkov do spolku Koridor KORIDOR D8, z. s. dle bodu II. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 96/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

11) Schválení členství ve Sdružení místních samospráv ČR
Předsedající seznámil zastupitele s možným přistoupením obce do Sdružení místních samospráv ČR.
SMS ČR vzniklo v roce 2008 především za účelem podpory populačně menších obcí. SMS pomáhá
obcím např. formou bezplatné právní, krizové a dotační poradny, agendou GDPR, pomáhají s dotazy
dle zákona o svobodném přístupu k informacím, zajišťují platbu autorských poplatků (OSA) nebo
např. umožňují společný nákup energií na burze. Kompletně z administrují dotace či vypracují
veřejnou zakázku. Roční členství stojí 4 316 Kč. K tomu bychom platili 1000 Kč měsíčně za GPRD,
nyní platíme 3000 Kč měsíčně. Roční úspora by byla tedy přes 20 tisíc Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan Škoda vznesl dotaz, zda jsme členy SMO ČR. Starosta mu odpověděl, že jsme členy SMO ČR.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje přistoupení obce Vražkov do Sdružení místních samospráv
ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce
vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 97/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

12) Žádost obyvatele Vražkova o půjčku
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí občana Vražkova o půjčku 500 000 Kč na instalaci FV
elektrárny. Na instalaci FV elektrárny dávají dotace, občan navrhuje, že pokud by dostal dotaci,
ihned po obdržení by uhradil 250 000 Kč, další splátky by prováděl každý rok ve výši min. 50 000
Kč. Předsedající navrhl řešit tento bod až na novém zastupitelstvu, tak jak jsme se na minulém
zasedání dohodli o řešení opravy domů ve Vražkově.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pan Škoda dal návrh, že v pozemkové úpravě chybí 7 ha pozemků, občan vlastní pozemky, obec by
mohla od občana vykoupit půdu a bylo by to výhodné pro obě strany.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje tuto půjčku.
Výsledek hlasování:
Pro 0
Usnesení č. 98/2022 nebylo schváleno.

Proti 5

Zdrželi se

1

13) Smlouvy – Vražkov – veřejné osvětlení
Předsedající oznámil, že vzhledem k plánované stavbě „ Vražkov – veřejné osvětlení “, obdržela obec
od Správy a údržby silnic ÚK Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se
vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „ Vražkov – veřejné osvětlení “ a Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (číslo smlouvy: VI/3088/2022/LT). Výše
uvedené smlouvy byly schválené radou Ústeckého kraje. Podepsané se mají zaslat na adresu SÚS
Litoměřice, Nádražní 29.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o úpravě vzájemných práv a
povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „ Vražkov – veřejné
osvětlení “ a smlouvy číslo: VI/3088/2022/LT o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a odesláním na SÚS Litoměřice.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 99a/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projektová dokumentace VO:
Na zhotovení projektové dokumentace obec obdržela 3 nabídky.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
P. XXX vznesl dotaz, co s dřevěnými telefonními sloupy, aby se vyměnily při jednom, když se bude
dávat elektřina do země. Bylo odpovězeno, že se to bude řešit s projektantem.
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 „Zhotovení projektové dokumentace veřejné
osvětlení “ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle vnitřní
směrnice.
Nejvhodnější nabídka od firmy: Antonín Černý, xxxxxxxx. Nabídková cena: 250 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje zhotovení projektové dokumentace veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 99b/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

14) Zpráva kontrolního výboru obce Vražkov
Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu kontrolního výboru o kontrole.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 98/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

15) Slovo starosty
Ankrt bylo cca 150 lidí, z toho asi 30 z Vražkova
Dětský den bude v sobotu 25.6. ve Stromovce
Sportovní středy – byly zahájeny, chodí 10 až 25 dětí
bude realizováno:
zebry na přechodech ; venkovní taneční parket u hospody – čekáme na nabídku; budou se
opravovat prostory hřiště; chodník před Škodou; kulturák (oprava schodů, zbrousit parkety, kanál
proti XXX
Další dotace:
Připravuje se: parkoviště u Louže – připravuje se projekt, domlouvá se dotace
MŠ a Osvětlení – projekty budou o prázdninách (stály nás 90+125 tisíc, po předání projektu
doplatíme 182+125 tisíc)

Pozastaveno: Kálek a Hřiště
VRT – bude schůzka v pátek s panem XXX a 2 starosty
Pozemkový úřad – bude schůzka koncem června (svolává paní XXX), koncem srpna bychom pak
měli odsouhlasovat ukončení územního plánu (svolává paní XXX, nyní se čeká na písemné
vyjádření pana XXX)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov bere na vědomí informace od starosty.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 100/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

16) Diskuze
Pan Škoda konstatoval, že ho mrzí, že se zastupitelstvo obce nepokusilo udělat rybník, ve studních
není voda. Na to odpověděla paní XXX, že s rybníkem nic nezvítězí, že voda utíká potokem, ve
Straškově těží písek. Paní Čermáková sdělila, že rybník byl rozjednaný již v minulém zastupitelstvu,
nepovedlo se jim to a ona to tak nevidí.
Pan Škoda se ptal na směrnici o veřejných zakázkách, proč je jiná? Na to mu odpověděl pan starosta,
že ji předělal, protože ta stará byla nesrozumitelná.
Pan Škoda se ptal, proč ještě nejsou zákazové značky na silnici k Rovnému. Na to mu odpověděl pan
starosta, že čekáme na vyjádření zástupce MěÚ, odboru dopravy.
Z důvodu bezpečnosti na silnici směrem od Rovného pan Škoda navrhl, že by se mohlo udělat
parkoviště před nemovitostí čp. 65 v obci, aby na výše uvedené silnici již na krajnici nestála auta. Na
to paní XXX odpověděla, že by se tady dělaly jenom parkoviště a pan XXX se ptal pro koho by bylo?
Pan starosta sdělil, že se zhotoví projekt na parkovací stání u Louže, bylo by cca na 15 aut, zatravněné.
Konzultoval to i s panem XXX.
Dále pan Škoda sdělil, že při jízdě v traktoru viděl pana XXX, že nesebral exkrement po svém psovi.
Pan Škoda konstatoval, že by bylo dobré, aby si pan starosta zastal zastupitelky, se kterou má problém
pan XXX. Pan starosta odpověděl, že by si zastal p. XXX.
Paní XXX se obhajovala, že pana XXX nenapadla, on si začal a vyhrožoval.
Pan XXX navrhl, aby se dala stopka na silnici, která vede od MŠ a navazuje na hlavní silnici proti
kapličce, auto ho srazilo z kola dolů, dále oznámil, že by se obec měla obrátit na firmu, která dělala
rozhlas v obci, u jeho domu se tluče rozhlas (jsou tam 4 tlampače), to samé je u jeho sestry před
domem (tam jsou 3), stačilo by jich tam méně.
Pan XXX se tázal:
Kde je traktor ze hřiště? Na to mu odpověděl pan starosta, že ho dal na do opravny na kontrolu, ale
neví kam.
Na co obec kupovala koše na psí exkrementy? Někteří lidé to nesbírají, např. u jeho dcery před
domem a kopou do toho.
Kdy přestane starosta chodit se psem na volno? Měl by jít příkladem a sám porušuje OZV.
Pití na veřejnosti? Mělo by se s tím něco dělat, jsou tam kamery.
Proč obec podporuje soukromé subjekty? Pergola atd., tak se budou dělat všude po obci pergoly, na
to paní XXX odpověděla, že si dělaly srandu a žádnou pergolu nechtějí.
Na dětském hřišti není vyměněný písek.
Proč nikdo ze zastupitelstva nebyl na besídce, kterou pořádala MŠ Vražkov? P. Lapin tam byl jako
rodič.
Dále se ptal paní Štěrbové, jaké akce se zúčastnila? Odpověděla, že se vždy ptá, zda chtějí pomoci a

na jednu akci pekla buchtu.
17) Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO ve 20.41 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Závěrečný účet obce Vražkov za rok 2021
3) Účetní závěrka obce Vražkov za rok 2021
4) Žádost MŠ Vražkov
5) 3x email KÚ ÚK, ORR
6) Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022
7) 2x nabídka výlohy a dveře
8) Dokumentace Koridor D8
9) Dokumentace SMS ČR
10) Žádost obyvatele Vražkova o půjčku
11) 2x smlouvy SÚS, 3x nabídka VO
12) Zpráva kontrolního výboru

Zapsala:

Jana Šemberová

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

Ověřil:

Jaroslava Štěrbová

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

Vítězslav Škoda

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

Starosta obce Ing. Vojtěch Poláček
Razítko obce:

……………………………...................

