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2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 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 18:00 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, a to od 20. února 2015 do 1. března 2015. 
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. 16 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) Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015 
4) Projednání dodatku č. 11 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
5) Projednání a schválení Přílohy k pachtovní smlouvě č. 496  
6) Rozpočtové opatření č. 1/2015 
7) Udělení obecních symbolů 
8) Účetní odpisový plán na rok 2015 
9) Obecní brigády  
10) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 
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11) Výměna stropních svítidel na obecní budově 
12) Opravy komunikací v obci 
13) Objednávka služeb ZDV Krchleby 
14) Dřevěné obložení stěn 
15) Objednávka montážní plošiny 
16) Objednávka sazenic lesních dřevin 
17) Diskuze 
18) Závěr 

 

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 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015 
 
Předsedající přednesla návrh obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Vodranty. Změna vyhlášky souvisí s novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která přináší zásadní změny v 
oblasti odpadového hospodářství, zejména s novou povinností obcí zajistit plošné třídění biologicky rozložitelných 
odpadů (min. rostlinného původu – již v obci probíhá) a kovů.  
Předsedající informovala, že pro uložení drobného kovového odpadu (plechovky, konzervy, obaly od sprejů, apod.) 
bude určena nádoba na kovy v místě kontejnerového stání vedle obecní budovy. Větší kusy kovového odpadu je možné 
uložit jako dosud v oploceném sběrném místě na okraji obce u areálu ZDV, které je přístupné kdykoliv po předchozí 
dohodě s panem Patákem nebo na OÚ. Odvoz kovového odpadu bude prováděn dle potřeby.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vodranty č. 1/2015. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Projednání dodatku č. 11 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
  

Předsedající přednesla návrh na schválení dodatku č. 11 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 
odpadu. Dodatek souvisí se změnou počtu pronajatých nádob na BIO odpad. Předsedající dala hlasovat o předloženém 
návrhu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje dodatek č. 11 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 
odpadu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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5. Projednání a schválení Přílohy k pachtovní smlouvě č. 496 
  

Předsedající přednesla návrh na projednání a schválení přílohy k pachtovní smlouvě č. 496/2015 ze dne 16. 2. 2015. 
Změna spočívá v rozšíření soupisu pozemků o pozemky ve smlouvě dříve neuvedené (rozorané cesty v k. ú. Vodranty, 
které ZDV Krchleby již řadu let užívá jako ornou půdu) a v navýšení pachtovného. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitelé namítli, že výše pachtovného za pozemky vedené 
v KN jako ostatní komunikace, které jsou v současné době rozorané, je dle zastupitelů v porovnání s pozemky 
evidovanými v KN jako orná půda, nelogicky nízká. Předsedající poté dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít Přílohu k pachtovní smlouvě č. 496/2015. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 6 Zdrželi se 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Zastupitelé uložili starostce projednat se ZDV Krchleby, a.s. možnost navýšení sazby za pozemky vedené v KN jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace, které ZDV v současné době využívá jako ornou plochu. Starostka bude o výsledku 
jednání informovat na příštím zasedání zastupitelstva. 
 

*             *             * 
 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2015 
  

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Předsedající poté dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015 (Příloha č. 1). 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

7. Udělení obecních symbolů 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že dne 26. března 2015 proběhne slavnostní předání dekretu o udělení 
obecních symbolů v budově poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana 
Hamáčka.  
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

8. Účetní odpisový plán na rok 2015 
  

Předsedající předložila členům zastupitelstva účetní odpisový plán obce na rok 2015, který zpracovala účetní obce paní 
Marie Márová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní odpisový plán obce na rok 2015.  
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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9. Obecní brigády  

 
Předsedající přednesla návrh na uspořádání několika obecních brigád a zajištění občerstvení pro brigádníky: 

• čištění obecních ploch od náletů a křovin – 14. 3. 2015, 
• pohrabání staré trávy, sběr kamene - 14. 3. 2015, 
• výsadba lesních dřevin – 28. 3. 2015, 
• odvoz kamene a výsprava cesty, 
• oprava zábradlí na terase/oplocení kontejnerového stání, 
• zednické a malířské práce na obecní budově, 
• oprava výpusti požární nádrže, 
• výsprava komunikací asfaltovým recyklátem, 
• oprava dešťové kanalizace. 

Termín brigád se může v důsledku nepříznivého počasí změnit. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání obecních brigád a zajištění malého občerstvení pro dobrovolníky. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

10. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 

 

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že se dne 11. března 2015 uskuteční přezkoumání hospodaření obce 
Vodranty za rok 2014 zaměstnanci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Hospodářka a starostka obce 
zajistí přípravu požadovaných podkladů ke kontrole. 

 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

11. Výměna stropních svítidel na obecní budově 

 

Předsedající v návaznosti na nedávno provedenou výměnu dveří na obecní budově přednesla návrh na výměnu 
stropního svítidla, které je umístěno na chodbě v místním pohostinství. Po výměně prosklených dveří za celoplastové je 
nutné na chodbě trvale svítit, předsedající proto navrhla pořídit stropní LED svítidlo s pohybovým čidlem, které by se 
spínalo jen při pohybu osob.  
Předsedající dále z důvodu bezpečnosti pohybu osob po schodišti i z důvodu zvýšení zabezpečení budovy navrhla 
instalaci LED světla s pohybovým čidlem na zadní straně budovy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje instalaci dvou LED svítidel s čidlem v obecní budově. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

12. Opravy komunikací v obci 
  

Předsedající přednesla návrh na výspravu komunikací v obci. Starostka navrhla oslovit min. tři firmy zabývajícími se 
opravami asfaltových povrchů za účelem získání nezávazných cenových nabídek. Místostarosta a člen zastupitelstva pan 
Vavřička zástupcům firem osobně na místě upřesní rozsah požadovaných prací, zjistí možný termín realizace, záruční 
lhůty, cenu za dopravu a používané metody oprav. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje oslovit tři firmy za účelem získání nezávazných cenových nabídek na opravu 
místních komunikací v obci. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

13. Objednávka služeb ZDV Krchleby 
  

Předsedající přednesla návrh na objednávku služeb ZDV Krchleby a.s. – mulčování travní plochy na pozemku nad 
splavem u včelína a obnova zarostlého příkopu od areálu ZDV ve směru k trafostanici.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku služeb u ZDV Krchleby - mulčování travní plochy a obnova 
zarostlého příkopu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

14. Dřevěné obložení stěn 
  

Předsedající přednesla návrh na obložení stěn sálu místního pohostinství v obecní budově dřevěnými deskami. 
V současné době je obložena jen jedna stěna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje vnitřní obložení stěn obecní budovy dřevěnými deskami a ukládá starostce 
zadat objednávku truhláři. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 26 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

15. Objednávka montážní plošiny 
  

Předsedající přednesla návrh na objednávku vysokozdvižné montážní plošiny k zajištění opravy veřejného osvětlení a 
úklidu vánočního světelného řetězu. Starostka zajistí objednávku plošiny. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku montážní plošiny. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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16. Objednávka sazenic lesních dřevin 
  

Předsedající přednesla návrh na objednávku lesního sadebního materiálu pro výsadbu v obnovených lesních porostech 
v obecním lese namísto sazenic uhynulých, useknutých při vyžínání či ukousaných zvěří. Počty sazenic: 150 ks dub letní, 
50 ks habr obecný, 50 ks lípa malolistá. Starostka ověří dostupnost sazenic a zajistí dopravu z lesoškolek. Požadovaná 
výška sazenic alespoň 50 cm. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku sazenic lesních dřevin. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 28 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

17. Diskuze 
  

Čištění fasády obecní budovy od ptačích hnízd – zajistí místostarosta 
Odstranění větví zasahujících do vozovky - břízy u rybníčku, lípy u kapličky, bezy podél cest – zajistí místostarosta 
Jarní řez ovocných stromků – zajistí p. Krčmář se starostkou 
Lesní hospodářství – palivové dřevo (pro SDH Vodranty na stavění májí a pálení čarodějnic + za používání soukromé 
motorové pily pro obecní účely) 
Přidělat č. p. na obecní budovu – zajistí místostarosta 
Připevnit korkové nástěnky – zajistí místostarosta 
Natřít fasádu kolem oken – zajistí místostarosta 
Soudní jednání – dosud žádné nové informace 
Foto do kalendáře – starostka požádala občany o zapůjčení dobových fotografií ze života obce 
Odvodnění komunikace z návsi – bude projednáno na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce 
Výsprava komunikací asfaltovým recyklátem – bude projednáno na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce 

 
*             *             * 

 

18. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 1. 3. 2015 
 

1. Usnesením č. 16/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 17/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 18/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vodranty č. 1/2015. 

4. Usnesením č. 19/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo dodatek č. 11 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení 
tuhého komunálního odpadu. 

5. Zastupitelstvo obce Vodranty neschválilo uzavřít Přílohu k pachtovní smlouvě č. 496/2015. 

6. Usnesením č. 20/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2015 (Příloha č. 1). 

7. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí termín slavnostního předání dekretu o udělení obecních symbolů. 

8. Usnesením č. 21/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo účetní odpisový plán obce na rok 2015. 

9. Usnesením č. 22/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání obecních brigád a zajištění malého 
občerstvení pro dobrovolníky. 

10. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o termínu přezkoumání hospodaření obce Vodranty za rok 
2014 zaměstnanci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

11. Usnesením č. 23/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo instalaci dvou LED svítidel s čidlem v obecní budově. 

12. Usnesením č. 24/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo oslovit tři firmy za účelem získání nezávazných cenových 
nabídek na opravu místních komunikací v obci. 

13. Usnesením č. 25/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku služeb u ZDV Krchleby - mulčování travní 
plochy a obnova zarostlého příkopu. 

14. Usnesením č. 26/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje vnitřní obložení stěn obecní budovy dřevěnými deskami 
a ukládá starostce zadat objednávku truhláři. 

15. Usnesením č. 27/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku montážní plošiny. 

16. Usnesením č. 28/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku sazenic lesních dřevin. 

 

Přílohy zápisu:  
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 1/2015 
Příloha č. 2 - Účetní odpisový plán obce na rok 2015 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 3. 2015 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Polák  .............................................. dne ........................................... 

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

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

 

Razítko obce: 

 


