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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 11. června 2014 

 

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

Omluveni: Milan Paták ml. 

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 pět členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Milan Paták ml. se omlouvá. 
 
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 zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu 
Vavřičkovou. 
  
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 55 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce 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) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 - 2018 
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 
5) Schválení účetní závěrky za rok 2013 
6) Projednání výsledku soutěže na prodej obecních nemovitostí - pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č.p. 16 a pozemku p. 

č. 22/3 v k. ú. Vodranty 
7) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
8) Dětský den 2014 
9) Kronika obce 
10)  Usnesení Policie České republiky 
11) Projednání a schválení směrnic obce 
12) Diskuze 
13) Závěr 
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Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 56 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí je třeba 
stanovit počet členů zastupitelstva obce na příští volební období. Při stanovení počtu členů se přihlédne zejména k počtu 
obyvatel obce a velikosti územního obvodu - pro obec do 500 obyvatel se stanoví 5-15 členů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanoví 
pro volební období 2014-2018 zastupitelstvo obce v počtu šesti členů. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 57 bylo schváleno. 

 
 

*             *             * 
 

4.  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání závěrečný účet obce Vodranty za předchozí kalendářní rok. 
Předsedající rovněž přednesla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vodranty za rok 2013, vykonanou zástupci 
Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a to bez výhrad.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vodranty za rok 2013 bez výhrad. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

 
5.  Schválení účetní závěrky za rok 2013 

 

Zastupitelstvo obce Vodranty projednalo předložený návrh účetní závěrky Obce Vodraty za rok 2013. Poté dala předsedající 
hlasovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní závěrku obce Vodranty sestavenou k 31. 12. 2013. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 59 bylo schváleno. 
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*             *             * 

6. Projednání výsledku soutěže na prodej obecních nemovitostí - pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č.p. 16 a 
pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v soutěžní lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o koupi obecních 
nemovitostí. Předsedající z tohoto důvodu navrhla snížit prodejní cenu (o 10 tis. Kč) a stanovit nový termín uzavírky veřejné 
soutěže, do kdy je možné podávat nabídky na OÚ, a to do 31. prosince 2014.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty z důvodu, že ve stanovené lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o koupi obecních 
nemovitostí (pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č.p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty), schvaluje prodloužení 
termínu veřejné soutěže do 31. prosince 2014 za cenu ve výši 192 tis. Kč. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 60 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
7. Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 

 

Předsedající informovala přítomné občany a členy zastupitelstva, že se dne 14. května 2014 uskutečnilo soudní jednání ve 
věci o stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek se žalovanou Bc. Helenou Vančatovou (procesní 
nástupkyně). Zástupce Obce Vodranty navrhl soudu postupovat tak, jak mu uložil odvolací soud, tj. ustanovit znalce z oboru 
geodézie k otázce průběhu věcného břemene a vypracovat geometrický plán. Zástupce obce Krchleby navrhl, aby si soud 
vyžádal historické letecké snímky, ze kterých by bylo patrné, kde byla situována pěšina. Zástupce žalované opravil chybu 
v dataci předložené mapy pořízené ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Po jednání bylo vyhlášeno usnesení, kterým 
se ústní jednání odročilo na neurčito za účelem učinění dotazu na vojenský ústav v Dobrušce, jaké podklady může 
poskytnout. Následně bude stranám zasláno usnesení, kde bude ustanoven soudní znalec a přesné vymezení jeho úkolu. 
Předsedající dále přednesla usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 5. června 2014, kterým bylo řízení ohledně 
žalobce Obce Krchleby zastaveno a tento žalobce ani ostatní účastníci nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 
 

8. Dětský den 
 

Předsedající přednesla členům zastupitelstva návrh na uspořádání dětského dne u příležitosti zahájení letních prázdnin. 
Starostka navrhla termín akce na den 5. července 2014 od 13 hod. na dětském hřišti. V případě nepříznivého počasí by 
došlo k posunu termínu. Kromě her a soutěží pro děti starostka přislíbila zajistit doprovodný program v podobě ukázky 
výcviku psů nebo ukázky popelářské techniky. Předsedající v souvislosti s pořádáním zábavného odpoledne pro děti navrhla 
zajistit malé občerstvení, sladkosti a věcné dary v hodnotě do 1 000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání dětského dne u příležitosti zahájení letních prázdnin v sobotu dne 5. 
července 2014 od 13 hod. na dětském hřišti. Na zajištění akce (občerstvení, sladkosti, věcné dary) bude poskytnut finanční 
příspěvek ve výši 1 000 Kč. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 61 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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9. Kronika obce 
 

Předsedající přednesla návrh na pořízení obecní fotokroniky. Fotokronika bude zachycovat události v obci v obrazové 
podobě a povede ji kronikářka obce ve spolupráci s kulturním výborem. Předsedající v této souvislosti navrhla pořídit 
fotografie z kulturních akcí v obci či z jiných významných událostí od roku 2000. Výběr fotografií a jejich objednávku zajistí 
starostka, od následujícího roku bude tato činnost svěřena kulturnímu výboru a kronikářce obce. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje pořízení obecní fotokroniky a fotografií zachycujících události obce od roku 2000 
po současnost. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 62 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
10. Usnesení Policie České republiky 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva obce o usnesení PČR týkající se vloupání do kanceláře obecního úřadu, kterým 
byla podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu odložena trestní věc podezření ze spáchání přečinu krádeže, poškození 
cizí věci podle § 205/1a,b 228/1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel. Ve věci bylo provedeno šetření, ale 
do současné doby se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující konat trestní stíhání proti určité osobě. 

 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

11. Projednání a schválení směrnic obce 
 

Předsedající na základě doporučení kontrolorů Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly, přednesla návrh na 
projednání a schválení aktualizovaného znění směrnice obce Vodranty k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Předsedající přečetla podstatný obsah nového znění a před hlasováním dala prostor členům zastupitelstva pro případné 
dotazy a připomínky. Žádné dotazy ani jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje aktualizované znění směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 63 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

12. Diskuse 
 
 Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 

 
*             *             * 

 

13. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 11. 6. 2014 
 

1. Usnesením č. 55/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 56/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 57/2014 zastupitelstvo obce Vodranty v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, stanovilo pro volební období 2014-2018 zastupitelstvo obce v počtu šesti členů. 

4. Usnesením č. 58/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vodranty za rok 2013 bez výhrad. 

5. Usnesením č. 59/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo účetní závěrku obce Vodranty sestavenou k 31. 12. 2013. 

6. Usnesením č. 60/2014 zastupitelstvo obce Vodranty z důvodu, že ve stanovené lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o 
koupi obecních nemovitostí (pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č.p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty), schválilo 
prodloužení termínu veřejné soutěže do 31. prosince 2014 za cenu ve výši 192 tis. Kč. 

7. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci týkající se dalšího postupu soudu ve věci o stanovení povinnosti 
zdržet se bránění vstupu na pozemek p. č. 108/6 v k. ú. Krchleby. Zastupitelstvo obce dále vzalo na vědomí, že řízení 
ohledně žalobce Obce Krchleby bylo na žádost žalobce zastaveno. 

8. Usnesením č. 61/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání dětského dne u příležitosti zahájení letních 
prázdnin v sobotu dne 5. července 2014 od 13 hod. na dětském hřišti. Na zajištění akce (občerstvení, sladkosti, věcné dary) 
bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč. 

9. Usnesením č. 62/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo pořízení obecní fotokroniky a fotografií zachycujících události 
obce od roku 2000 po současnost. 

10. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o usnesení PČR, kterým byla odložena trestní věc podezření ze 
spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci, kterého se měl dopustit neznámý pachatel. 

11. Usnesením č. 63/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo aktualizované znění směrnice k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

 

Přílohy zápisu: 

x 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 6. 2014 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

 
 

 

Razítko obce: 


