
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 20. ledna 2013 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička  

Omluveni:  

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17:30 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako „předsedající“).  
  
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno šest členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 

  
*             *             * 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
  

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem Ilonu Vavřičkovou.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem Ilonu 
Vavřičkovou. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

2. Schválení programu 
  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce a spolu s místostarostou Radkem Šťastným přednesla návrh na jeho doplnění. 

 
Doplněný program: 

 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3) Smlouva o zřízení věcného břemene  
4) II. kolo volby prezidenta České republiky 
5) Životní jubilea občanů v roce 2013 
6) Dětské hřiště 
7) Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
8) Lesní hospodářství 
9) Účetní odpisový plán 
10) Plán zimní údržby 
11) Diskuse 
12) Závěr 
 
 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného programu zasedání. 
  



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene 
 
Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
na energetické zařízení jdoucí přes pozemek ve vlastnictví obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít smlouvu č. IE-12-6004579/VB/1 o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na pozemku parc. č. 38, zahrada, v k. ú. Vodranty. 
Obsahem věcného břemene je právo zřizovat a provozovat zařízení distribuční elektrizační soustavy - nový sloup 9m/6 KN 
a právo přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 
1000Kč. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

4. II. kolo volby prezidenta České republiky  
 
Předsedající seznámila členy zastupitelstva a přítomné občany s termínem konání II. kola volby prezidenta České republiky. 
Druhé kolo volby se uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

5. Životní jubilea občanů v roce 2013 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v roce 2013 oslaví životní jubileum pouze jeden z občanů, a to paní Božena 
Krčmářová, které bude v říjnu 70 let. V této souvislosti předsedající navrhla zakoupit a předat jubilantce dárkový koš v 
hodnotě 600 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem dárkového balíčku v hodnotě 600 Kč pro paní B. Krčmářovou u 
příležitosti životního jubilea. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

  
*             *             * 

 

6. Dětské hřiště 
 
Předsedající přednesla návrh na vybudování dětského hřiště na pozemku parc. č. 235/1 v k. ú. Vodranty.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje záměr vybudovat dětské hřiště na obecním pozemku parc. č. 235/1 v k. ú. 
Vodranty.  
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



 
Předsedající seznámila členy zastupitelstva a přítomné občany s cenovými nabídkami firem TEWIKO systems s.r.o., Tomovy 
parky s.r.o., HRAS - zařízení hřišť s.r.o. a HEROLD. Na základě porovnání cen byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka dětské 
hřiště od firmy HEROLD v celkové výši 88 930 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje na základě nejvýhodnější cenové nabídky dodavatelem certifikovaných herních 
prvků dle EN 1176  firmu HEROLD, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora-Karlov. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

7. Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
 
Předsedající informovala členy zastupitelstva, že se dne 8. ledna 2013 měla uskutečnit schůzka s panem Vančatou a jeho 
právním zástupcem za účelem mimosoudního jednání týkající se pěší cesty (pozemku parc. č. 108/6 v k. ú. Krchleby) vedoucí 
z Vodrant do Krchleb. Jednání bylo z důvodu nepříznivého počasí odloženo na měsíc únor. 

 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

8. Lesní hospodářství 
 

Předsedající přednesla návrh na podání žádosti o povolení výjimky ze zákazu těžby v lesních porostech mladších 80 let 
z důvodu rekonstrukce. Povolení se týká lesní parcely č. 94/1 v k. ú. Vodranty. Předpokládaná výše těžby 5m

3
. Jedná se o 

řídký porost s převažujícím zastoupením dřevin – trnovník akát. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních 
porostech mladších 80 let. Povolení se týká lesního pozemku parc. č. 94/1 v k. ú. Vodranty. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

9. Účetní odpisový plán 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva účetní odpisový plán obce na rok 2013 zpracovaný účetní obce paní Marií 
Márovou. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní odpisový plán obce na rok 2013. Účetní odpisový plán je Přílohou č. 1 
tohoto zápisu. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

10. Plán zimní údržby 
 

Předsedající přednesla návrh na projednání a schválení plánu zimní údržby místních komunikací v obci Vodranty. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům vyjádřit se k tomuto bodu. Po krátké diskusi týkající se 



soupisu udržovaných a neudržovaných komunikací v obci dala předsedající hlasovat o přijetí Plánu zimní údržby, který je 
Přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Plán zimní údržby, který je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
11. Diskuse  

 
Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 

 
*             *             * 

 

12. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
 

*             *             * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení ze ZO dne 20. 1. 2013 
 

Usnesením č. 1/2013 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem 
Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 2/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 

Usnesením č. 3/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít smlouvu č. IE-12-6004579/VB/1 o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na pozemku parc. č. 38, zahrada, v k. ú. Vodranty. 
Obsahem věcného břemene je právo zřizovat a provozovat zařízení distribuční elektrizační soustavy - nový sloup 9m/6 KN a právo 
přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1000Kč. 

Usnesením č. 4/2013 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem dárkového balíčku v hodnotě 600 Kč pro paní B. 
Krčmářovou u příležitosti životního jubilea. 

Usnesením č. 5/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje záměr vybudovat dětské hřiště na obecním pozemku parc. č. 235/1 v 
k. ú. Vodranty. 

Usnesením č. 6/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje na základě nejvýhodnější cenové nabídky dodavatelem 
certifikovaných herních prvků dle EN 1176 firmu HEROLD, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora-Karlov. 

Usnesením č. 7/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v 
lesních porostech mladších 80 let. Povolení se týká lesního pozemku parc. č. 94/1 v k. ú. Vodranty. 

Usnesením č. 8/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní odpisový plán obce na rok 2013. Účetní odpisový plán je 
Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesením č. 9/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Plán zimní údržby, který je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 - Účetní odpisový plán na rok 2013 
Příloha č. 2 - Plán zimní údržby 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 1. 2013 
 

 
Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: Zdeněk Polák  .............................................. dne ........................................... 

  
Radek Šťastný     .............................................. dne ............................................ 

  
Starostka: Ilona Vavřičková  .............................................. dne ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce: 
 
 


