Obec Vražkov
Zastupitelstvo obce Vražkov

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov
konaného dne 21.7.2022 od 19:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vražkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:30
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 14.7.2022. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluveni: pan Miloš Lapin a paní Jaroslava
Štěrbová.
Přítomni: 8 občanů
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Ilonu Borkovou a Helenu Šubrtovou,
zapisovatelkou byla určena Jana Šemberová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov určuje ověřovateli zápisu paní Ilonu Borkovou a Helenu Šubrtovou,
zapisovatelkou Janu Šemberovou.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 102/2022 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) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu
je vymezena dobou kratší
4) Finanční příspěvek na obědy dětí navštěvujících jídelnu ZŠ Straškov-Vodochody
5) Diskuze
6) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje navržený program 8. zasedání Zastupitelstva obce Vražkov.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 103/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního
klidu je vymezena dobou kratší
Předsedající seznámil zastupitele s konáním taneční zábavy, která se bude konat dne 6.8.2022 v noci
na návsi. Kvůli nočnímu klidu byli zastupitelé seznámeni s novou obecně závaznou vyhláškou č.
1/2022, o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.
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. 1/2022, o stanovení
výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 104/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4) Finanční příspěvek na obědy dětí navštěvujících jídelnu ZŠ Straškov-Vodochody
Vzhledem k neustálému zdražování potravin bude navýšena cena obědů v ZŠ Straškov-Vodochody..
Obec obdržela od školní jídelny žádost o projednání navýšení dotace ze současných 2 Kč na 4 Kč.
Pro rodiče dětí by se cena za oběd nezvedla.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vražkov schvaluje přispívat 4 Kč/oběd dětem navštěvujícím školní jídelnu ZŠ
Straškov-Vodochody.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Usnesení č. 105/2022 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5) Diskuze
Slovo starosty v diskusi:
Noviny – měly by být v pátek, bude je nutno rychle odsouhlasit
Připravuje se: parkoviště u Louže – provedly se sondy, připravuje se projekt, domlouvá se
dotace
MŠ a Osvětlení – projekty budou o prázdninách
Připravuje se: Kálek – připravuje se projekt, řeší se sondy
VRT – bude schůzka v Ledčicích ve středu s panem Hruškou 10. srpna v 17 hodin
Řeší se Kulturák – odpady, vodovod a vstup
Rozpočtové opatření č. 5/2022 – starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením
Dále v diskuzi vystoupili:
-

paní XXXX vznesla dotaz, na jakou jede elektřinu č.p. 12, když tam je ubytovna
na to odpověděl pan starosta, že mají svůj elektroměr, kontroloval to p. XXXX
dále se ptala na drony, že jim neustále nad nemovitostí létá dron, jestli se to může, paní
místostarostka odpověděla, že nezná přesnou zákonnou hranici
dále upozornila, že zaměstnanec obce při výměně písku na dětském hřišti se nevhodně
zachoval, pan starosta slíbil, že zjedná nápravu,

-

p. XXXX oznámil, že byl na minulé schůzi obviněn p. Škodou, že nesebral exkrement po
svém psovi, po schůzi ho šli hledat, nic nenašli a pan Škoda prý obvinil pana XXXX, že jsou
se starostou dva největší lháři z obce a, že p. XXXX podá prostřednictvím advokátní
kanceláře trestní oznámení, toto nebylo poprvé, co ho slovně napadl pan Škoda, má na to 2
svědky a už si to nenechá líbit,

-

na to se do diskuze pustil i pan XXXX, že měl pan XXXX konflikt s jeho zetěm, že jeho pes
vykonal potřebu před jejich nemovitostí a on to nesebral, pan Sedláček mu řekl, ať dokáže,
že je to od jeho psa, na to mu řekl p. XXXX, že ho mají nahraného na kameře a že můžou
také podat trestní oznámení. Potom pan XXXX konstatoval, že se chodí se psy na volno, a
dále si spolu vyměňovali názory o jejich stranické příslušnosti,

-

p. Škoda oznámil, že mu volal pan XXXX, měl s ním asi 3hodinový rozhovor, že se po obci
vypráví, že ho špiní a nadává mu, přitom to není pravda a na nikoho nebude podávat trestní
oznámení, dále to rozmazávat nechtěl,

-

na to odpověděla paní Šubrtová, že by ho mohla podat také,

-

pan starosta poprosil, aby paní Šubrtová řekla něco o zábavě, podala následující informaci:
zábava bude 6.8. před hospodou s reprodukovanou hudbou.

6) Závěr
Předsedající ukončil zasedání ZO v 19:46 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního
klidu je vymezena dobou kratší
3) Dopis ze školní jídelny ZŠ Straškov-Vodochody
4) Rozpočtové opatření č. 5/2022

Zapsala:

Jana Šemberová

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

Ověřil:

Ilona Borková

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

Helena Šubrtová

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

Starosta obce Ing. Vojtěch Poláček
Razítko obce:

……………………………...................

