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4. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 12. 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. 40 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) Výběr dodavatele stavebních prací na stavební úpravy č. p. 25 
4) Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
5) Vodrantský výšlap 
6) Soudní jednání ve věci o stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
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. 41 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Výběr dodavatele stavebních prací na stavební úpravy č. p. 25 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami na obecní budově 
byly na OÚ Vodranty doručeny tři cenové nabídky na zednické a topenářské práce dle projektové dokumentace. 
Nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení díla předložil Josef Krupař, IČ: 44700547, Krchleby 118, PSČ 286 01 Čáslav 
(subdodavatel stavebních prací Miroslav Čochnář, IČ: 42746116, Krchleby 120, PSČ 286 01 Čáslav a subdodavatel 
topenářských prací Radek Buchta, IČ: 72809957, Kutná Hora, Havlíčkova 172 , PSČ 284 03). Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje dodavatelem stavebních prací na obecní budově č. p. 25 Josefa Krupaře, IČ: 
44700547, Krchleby 118, PSČ 286 01 Čáslav (subdodavatel stavebních prací - Miroslav Čochnář, IČ: 42746116, 
Krchleby 120, PSČ 286 01 Čáslav a subdodavatel topenářských prací - Radek Buchta, IČ: 72809957, Kutná Hora, 
Havlíčkova 172, PSČ 284 03) a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 42 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
  

Předsedající v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, 
s účinností od 1. dubna 2015, přednesla návrh na projednání výše měsíčních odměn dle aktuálních změn. Starostka 
přednesla návrh stanovit odměny v souladu s Přílohou č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, za výkon jednotlivých funkcí následovně: 
 
Neuvolněný člen zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty:   

 40% z max. možné výše měsíční odměny stanovené dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (tj. automatické navýšení/snížení vždy dle platného znění přílohy č. 1 k 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.), pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci 
starosty a v souladu s § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

Neuvolněný člen zastupitelstva obce, který vykonává funkci místostarosty: 

 500 Kč. 
Neuvolněný člen zastupitelstva obce: 

 290 Kč. 
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 290 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 
května 2015 a v případě náhradníka od prvního dne druhého měsíce následujícího po vzniku mandátu. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 43 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za 
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována od 1. května 2015 a v případě nového zvolení do funkce místostarosty od prvního dne druhého měsíce 
následujícího po dni zvolení do funkce. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 44 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 40% z max. možné měsíční odměny stanovené dle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována od 1. května 2015 a v případě nového zvolení do funkce starosty od 
prvního dne druhého měsíce následujícího po dni zvolení do funkce. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 45 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

5. Vodrantský výšlap 
  

Předsedající přednesla návrh na uspořádání společensky-sportovní akce nazvané „Vodrantský výšlap“ údolím 
Medenického potoka u obce Třebonín. Termín sobota 30. května 2015, celková délka trasy cca. 8 km, sraz na návsi ve 
13 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce ruší a bude stanoven náhradní termín. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádat turistický pochod „Vodrantský výšlap“ údolím Medenického 
potoka u obce Třebonín dne 30. května 2015 od 13 hod. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 46 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

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 je stanoven na středu 20. května 2015. 
Starostka kontaktuje právního zástupce obce za účelem projednání dalšího postupu ve věci. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

7. Diskuze 
  

Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

8. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 12. 4. 2015 
 

1. Usnesením č. 40/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 41/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 42/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo dodavatelem stavebních prací na obecní budově č. p. 25 
Josefa Krupaře, IČ: 44700547, Krchleby 118, PSČ 286 01 Čáslav (subdodavatel stavebních prací - Miroslav Čochnář, IČ: 
42746116, Krchleby 120, PSČ 286 01 Čáslav a subdodavatel topenářských prací - Radek Buchta, IČ: 72809957, Kutná 
Hora, Havlíčkova 172, PSČ 284 03) a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 

4. Usnesením č. 43/2015 zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 290 Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována od 1. května 2015 a v případě náhradníka od prvního dne druhého měsíce následujícího  po vzniku 
mandátu. 

Usnesením č. 44/2015 zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo 
měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována od 1. května 2015 a v případě nového zvolení do funkce místostarosty od prvního dne 
druhého měsíce následujícího po dni zvolení do funkce. 

Usnesením č. 45/2015 zastupitelstvo obce Vodranty stanovilo odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 40% z max. možné měsíční odměny stanovené dle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována od 1. května 2015 a v případě nového zvolení do funkce 
starosty od prvního dne druhého měsíce následujícího po dni zvolení do funkce. 

5. Usnesením č. 46/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádat turistický pochod „Vodrantský výšlap“ údolím 
Medenického potoka u obce Třebonín dne 30. května 2015 od 13 hod. 

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o vypracování geometrického plánu pro vyměření rozsahu 
věcného břemene a o peněžní náhradě za jeho zřízení. 
 

 

Přílohy zápisu:  
x 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 4. 2015 
 

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

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

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

 

 

Razítko obce: 


