
Usnesení 
 

z 1. zasedání obecního zastupitelstva konané dne  1 4.2.2011 od 18.00 hod. na 
obecním ú řadě ve Vrátkov ě 

___________________________________________________________________ 
 
 
Usnesení č. 1/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  
schvaluje 
Rozpočet (resp.jeho závazné ukazatele) na rok 2011 jako schodkový s tím, že schodek bude 
kryt z přebytku hospodaření minulých let. 
 
Usnesení č. 2/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje  
znění Smlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dodávce vody 
z čerpací stanice PNT Český Brod – Vrátkov uzavřené dne 14.2.1996 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 2.3.2009 a  
pověřuje 
starostu podpisem této Smlouvy. 
 
Usnesení č. 3/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje  
Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na akci „Dětské hřiště Vrátkov“ a 
pověřuje 
starostu podpisem smlouvy s firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení.  
 
Usnesení č. 4/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a 
schvaluje  
Inventarizační zápis o inventarizaci majetku a závazků Obce Vrátkov za rok 2010. 
 
Usnesení č. 5/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  
schvaluje  
výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva, kterým byla odměna schválena usnesením č. 
40/2010 ( starosta, 1.místostarosta, předseda kontrolního výboru a předseda finančního 
výboru) v maximální výši v souladu se zněním nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , v platném 
znění od 14.2.2011. 
 
Usnesení č. 6/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje 
znění Rámcové partnerské smlouvy č. 1/2011 s Regionem Pošembeří o.p.s. 
pověřuje 
starostu podpisem této Rámcové smlouvy. 
 
 
 
 



Usnesení č. 7/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje  
znění Dodatku č. 1  ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  
v systému Pražské integrované dopravy na roky  2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 435) a 
pověřuje  
starostu podpisem tohoto Dodatku. 
 
Usnesení č. 8/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích a  
zároveň ruší  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích. 
 
Usnesení č. 9/2011 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
souhlasí  
s přihlášením Obce Vrátkov do Svazu měst a obcí. 
 
 
Ve Vrátkově 21.2.2011 
 
Zapsala: Benešovská 
 
Ověřovatelé : I. Šebková 
                      Ing. J.Moravcová 
 
 
 Ing.V.Pažout 
 
 
Vyvěšeno : dne 21.2.2011 (i na elektronické úřední desce) 
 
Sejmuto : 


