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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 7. července 2013 

 

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

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:00 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. 45 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) Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
4) Projednání žádosti o prodej nemovitostí – pozemku p. č. st. 25/1 se stavbou č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. 
    Vodranty 
5) Obecní brigády 
6) Diskuse 
7) Závěr 
 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného programu zasedání. 
  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 
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Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 46 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
 
Předsedající informovala přítomné, že termín jednání před okresním soudem v Kutné Hoře ve věci stanovení povinnosti 
zdržet se bránění vstupu na pozemek dosud nebyl stanoven.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

4. Projednání žádosti o prodej nemovitostí – pozemku p. č. st. 25/1 se stavbou č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. 
Vodranty 

 
Předsedající seznámila přítomné zastupitele se žádostí pana Langra A. ml. o prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Vodranty 
- pozemku p. č. st. 25/1 se stavbou č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty. Po krátké diskuzi zastupitelstvo navrhlo 
nejprve pozemky vyčistit od náletů a jiných dřevin a plevelů, které nádvoří i zahradu činí zcela nepřístupnými, geodetem 
nechat vytyčit hranice zmíněných pozemků a kontaktovat znalce za účelem vypracování odhadu nemovitostí. Předsedající 
z tohoto důvodu navrhla uvedené nemovitosti v současné době neprodávat a vyčkat, až budou vypracovány požadované 
dokumenty. Předsedající v závěru dala hlasovat o žádosti p. Langra o prodej nemovitstí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Vodranty - pozemku p. č. st. 25/1 se 
stavbou č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty panu Langrovi A. ml. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 6 Zdrželi se 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
Předsedající v souvislostí se zamítnutou žádostí o prodej nemovitostí sdělila žadateli, který byl jednání přítomen, že prodej 
pozemků je v plánu do konce letošního roku (ihned po vyhotovení požadované dokumentace). Předsedající zároveň žadateli 
doporučila, aby po zveřejnění záměru o prodej nemovitostí, v případě akceptace stanovené ceny a dalších podmínek, podal 
žádost znovu na OÚ Vodranty. 
 

 
*             *             * 

 

6. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících obecních brigád: 
 

- sekání trávy a úklid na obecním pozemku vedle p. Janaty 
- dětské hřiště - výkop zeminy, příprava na betonáž patky kolotoče 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 
 

- sekání trávy a úklid na obecmním pozemku vedle p. Janaty 
- dětské hřiště - výkop zeminy, příprava na betonáž patky kolotoče 

 
 

Brigády se uskuteční pouze za příznivého počasí. Termín brigád bude uveřejněn na místech obvyklých a vyhlášen místním 
rozhlasem. 
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Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

7. Diskuse 
 

Pan Langr a pan Hájek požádal o řešení neregulovaného odtoku dešťové vody z návsi pod kapličkou. Srážková voda při 
vytrvalejších či prudších deštích odtéká na nádvoří pana Hájka či k obecní studni ve stráni, kde hrozí její znečištění. 
Zastupitelé nejprve provedou šetření na místě a pokusí se nalézt přijatelné řešení. Tento bod bude zařazen na některé 
z dalších zasedání zastupitelstva. 

 
*             *             * 

 

8. Závěr 
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
 

*             *             * 
 

Návrh usnesení ze ZO dne 7. 7. 2013 
 

Usnesením č. 45/2013 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem 
Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 46/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 

Usnesením č. 47/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 
 

 - sekání trávy a úklid na obecmním pozemku vedle p. Janaty 
 - dětské hřiště - výkop zeminy, příprava na betonáž patky kolotoče 
 

Brigády se uskuteční pouze za příznivého počasí. Termín brigád bude uveřejněn na místech obvyklých a vyhlášen místním rozhlasem. 
 

 

 

Přílohy zápisu: 

x 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 7. 2013 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

Razítko obce: 


