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11. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 28. prosince 2015 
 

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

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vodranty bylo zahájeno v 17:00 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako 
„předsedající“).  
 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Vodranty v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 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 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 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 106 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 následně přednesla body k doplnění. 
 

Doplněný program: 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3) Rozpočtové opatření č. 8/2015 
4) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 
5) Projednání a schválení Rozpočtového výhledu na období 2016 - 2019 
6) Znění zápisu do obecní kroniky za rok 2004 
7) Diskuze 
8) Závěr 

 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 107 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2015 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 8/2015. Jedná se o přesun rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami a o celkové navýšení objemu rozpočtu. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2015 (Příloha č. 1). 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 108 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 

 

Předsedající předložila členům zastupitelstva ke schválení rozpočet obce Vodranty na rok 2016 v celkové výši 994 tis. Kč 
a konstatovala, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala 
hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočet Obce Vodranty na rok 2016 (Příloha č. 2). 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 109 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
5. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu na období 2016 – 2019 
  

Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání a schválení Rozpočtový výhled na období 2016-2019. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 110 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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6. Projednání znění zápisu do obecní kroniky za rok 2004 
 

Předsedající přednesla členům zastupitelstva znění zápisu do obecní kroniky za rok 2004. Zápis zpracovala kronikářka 
obce paní Soňa Poláková. Člen zastupitelstva pan Paták navrhl doplnit text o jména narozených a zemřelých občanů 
v daném roce. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje znění zápisu do kroniky za rok 2004 doplněné o soupis narozených a 
zemřelých občanů v daném roce. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 111 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 
 
 

6. Diskuze 
  

  Nebyly vzneseny žádné podněty pro diskuzi. 
 

*             *             * 
 

7. Závěr 
  

Předsedající poděkovala členům zastupitelstva za celoroční spolupráci, popřála všem klidné prožití svátků vánočních a 
úspěšný vstup do roku 2016. Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 28. 12. 2015 
 

1. Usnesením č. 106/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 107/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 108/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2015 (Příloha č. 1). 

4. Usnesením č. 109/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočet Obce Vodranty na rok 2016 (Příloha č. 2). 

5. Usnesením č. 110/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019. 

6. Usnesením č. 111/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo znění zápisu do kroniky za rok 2004 doplněné o soupis 
narozených a zemřelých občanů v daném roce. 

 

Přílohy zápisu:  
 

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 8/2015 
 

Příloha č. 2 – Rozpočet Obce Vodranty na rok 2016 
 
Příloha č. 3 – Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019 
 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 12. 2015 
 

 
Zapisovatel: Ilona Vavřičková 

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

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

  
Starostka: Ilona Vavřičková  .............................................. dne ............................................ 
 
 
 
      
 
 
 
       Razítko obce: 
 


