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3. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. dubna 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. 29 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) Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Vodranty 
4) Rozpočtové opatření č. 2/2015 
5) Projednání a schválení Přílohy k pachtovní smlouvě č. 496  
6) Soudní jednání ve věci o stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
7) Oprava komunikací v obci 
8) Lesní hospodářství 
9) Pálení čarodějnic 
10) Obecní brigády 
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11) Udělení obecních symbolů 
12) Diskuze 
13) 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. 30 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Vodranty 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva Zprávu o uplatňování územního plánu Vodranty (v územním plánu nebyly 
provedeny žádné změny). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Vodranty. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2015 
  

Předsedající v souvislosti s nepředvídatelnými příjmy a s nutnými přesuny mezi položkami na výdajové stránce 
předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 (Příloha č. 1). K návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

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

Předsedající sdělila členům zastupitelstva, že dodatek k pachtovní smlouvě rozšiřuje soupis propachtovaných pozemků 
o pozemky ve smlouvě dosud nezahrnuté (rozorané polní cesty, které ZDV Krchleby dlouhodobě obhospodařuje) a 
upravuje výši pachtovného. Předsedající objasnila členům zastupitelstva důvod sníženého pachtovného u rozoraných 
pozemků vedných v KN jako „ostatní komunikace“ a přednesla návrh na schválení Přílohy k pachtovní smlouvě č. 
496/2015 ze dne 16. 2. 2015. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 
 

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

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 33 bylo schváleno. 

*             *             * 
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6. Soudní jednání ve věci o stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že dle závazného pokynu odvolacího soudu byl pověřeným soudním 
znalcem vypracován geometrický plán pro vyměření rozsahu věcného břemene. Znalec v posudku rovněž detailně 
podává komentář k jednotlivým údajům ve spisu. Dodatek znaleckého posudku stanovuje peněžní náhradu za zřízení 
věcného břemene v k. ú. Krchleby u Čáslavi. Termín dalšího ústního jednání soudem zatím nebyl stanoven. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

7. Oprava komunikací v obci 
  

Předsedající přednesla návrh na opravu komunikací v obci. Za tímto účelem byly osloveny čtyři firmy, z nichž tři 
předložily cenové nabídky. Starostka představila jednotlivé firmy, zmínila používané metody oprav, jednotkovou cenu za 
tunu balené asfaltové směsi/tryskovou metodu - turbo, odhadovaný rozsah oprav (množství tun), cenu za dopravu, i 
odhadovanou celkovou cenu stanovenou dle osobní prohlídky na místě. Z doručených cenových nabídek byla zastupiteli 
nejlépe ohodnocena cenová nabídka od společnosti Silnice Čáslav – Holding, a. s (odůvodnění – 1. používaná metoda 
oprav, 2. cena). Starostka dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje provést opravu místních komunikací v obci firmou Silnice Čáslav – Holding, 
a.s., která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 34 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

8. Lesní hospodářství 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva o schůzce s lesním hospodářem, která se uskutečnila za účelem 
vypracování projektu na zalesnění parcely č. 144 (trvalý travní porost) v k. ú. Krchleby u Čáslavi. Lesním hospodářem 
bylo doporučeno podat žádost o povolení těžby 9 ks topolů, 2 ks olše a 1 ks jasanu, které se nacházejí na okraji tohoto 
pozemku. Důvodem je skutečnost, že dřeviny jsou v korunách proschlé, polámané, topoly jsou za mýtním věkem a jejich 
pozdější těžba by poškodila nově založený lesní porost. Starostka informuje o zamýšlené těžbě v blízkosti vodních toků 
státní podnik Povodí Labe a Měú Čáslav, odbor životního prostředí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje těžbu vzrostlých dřevin na hranici pozemku parc. č. 144 v k. ú. Krchleby u 
Čáslavi za účelem obnovy porostu. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 
 
Lesní hospodář rovněž z důvodu stáří dřevin doporučil provést těžbu na sousedním pozemku parc. č. 103/2 (lesní 
pozemek) v k. ú. Vodranty - úzký pruh ve stráni. Starostka vyrozumí o těžbě na lesním pozemku Měú Čáslav, odbor 
životního prostředí a orgán státní správy lesů. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zaslat Vyrozumění o těžbě dřevin na pozemku parc. č. 103/2 v k. ú. Vodranty 
na Měú Čáslav, odbor životního prostředí a na orgán státní správy lesů. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36 bylo schváleno. 
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Starostka v závěru tohoto bodu zmínila nedávnou těžbu 4 kusů topolů na hrázi Nového rybníku, které byly ve velmi 
špatném zdravotním stavu (polámané a seschlé v korunách, kmen z velké části dutý a napadený hnilobou) a hrozily 
vyvrácením. Jelikož jde o velmi frekventované místo, byla těžba dalších 2 ks topolů na hrázi rybníku doporučena i 
majiteli sousedního pozemku panu Čejkovi J. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

S plánovaným zalesňováním lesních ploch v následujících letech starostka sdělila, že bude pořízen ještě jeden 
křovinořez určený k údržbě nově založených lesních porostů. Druhý křovinořez poslouží rovněž pro případ, kdy bude 
stávající křovinořez dočasně mimo provoz z důvodu opravy/servisu. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

 

*             *             * 

9. Pálení čarodějnic  

 
Předsedající přednesla návrh na zajištění občerstvení (džus 2ks, vuřty 20ks, chléb 1ks, hořčice 1ks) pro děti u příležitosti 
„Pálení čarodějnic“. Akce bude v letošním roce opět probíhat ve formě táborového ohně pod záštitou SDH Vodranty, 
přesné místo pálení bude upřesněno dle aktuálního počasí. Starostka ohlásí místo a čas pálení Operačnímu a 
informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup občerstvení pro děti u příležitosti „Pálení čarodějnic“. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 37 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

10. Obecní brigády 

 

Předsedající v souvislosti s celonárodním projektem „Ukliďme Česko“ (dobrovolnická akce zaměřená na úklid černých 
skládek) navrhla uspořádat obecní brigádu – úklid odpadků na obecních pozemcích. Termín akce - sobota 18. dubna 
2015 od 13 hod., sraz před budovou OÚ. OÚ Vodranty zajistí pytle na odpadky, rukavice, odvoz odpadu a malé 
občerstvení pro dobrovolníky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání obecní brigády – úklid opadků na obecních pozemcích dne 18. 
dubna 2015. 
  
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38 bylo schváleno. 

 
Předsedající přednesla návrh na uspořádání obecní brigády - sběr kamene a výsprava cesty, termín bude upřesněn. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání obecní brigády - sběr kamene a výsprava cesty. Termín bude 
upřesněn. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 39 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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11. Udělení obecních symbolů 

 
Předsedající informovala členy zastupitelstva, že ve čtvrtek dne 26. března 2015 proběhlo v budově Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky slavnostní předání dekretu o udělení obecních symbolů. Dekret za Obec 
Vodranty z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka převzal místostarosta obce Radek Šťastný. Obec tímto 
může začít oficiálně používat znak a vlajku obce.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

12. Diskuze 
  

Životní jubilea občanů – předání dárkového balíčku panu J. Č. k jeho životnímu jubileu zajistí starostka s členem 
zastupitelstva p. Patákem. 
 

*             *             * 
 

13. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 1. 4. 2015 
 

1. Usnesením č. 29/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 30/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 31/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Vodranty. 

4. Usnesením č. 32/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2015. 

5. Usnesením č. 33/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít Přílohu k pachtovní smlouvě č. 496/2015. 

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o vypracovaném znaleckém posudku a jeho dodatku, který 
stanovuje peněžní náhradu za zřízení věcného břemene.  

7. Usnesením č. 34/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo provést opravu místních komunikací v obci firmou Silnice 
Čáslav – Holding, a.s., která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 

8. Usnesením č. 35/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo těžbu vzrostlých dřevin na pozemku parc. č. 144 v k. ú. 
Krchleby u Čáslavi za účelem obnovy porostu. 

Usnesením č. 36/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zaslat Vyrozumění o těžbě dřevin na pozemku parc. č. 
103/2 v k. ú. Vodranty na Měú Čáslav, odbor životního prostředí a na orgán státní správy lesů. 

Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o těžbě topolů na hrázi Nového rybníku. 

Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o koupi křovinořezu k sečení lesních ploch. 

9. Usnesením č. 37/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup občerstvení pro děti u příležitosti „Pálení 
čarodějnic“. 

10. Usnesením č. 38/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání obecní brigády – úklid opadků na obecních 
pozemcích dne 18. dubna 2015. 

Usnesením č. 39/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání obecní brigády - sběr kamene a výsprava 
cesty. Termín bude upřesněn.  

11. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o udělení obecních symbolů. 

 

Přílohy zápisu:  
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 2/2015 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 4. 2015 
 

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

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

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

 

Razítko obce: 

 


