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5. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 14. června 2015 
 

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

      17:10hod.) 

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 pět členů 
zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). Zastupitelka obce paní Vlastimila Krumlová se řádně a včas omluvila, že se z pracovních důvodů připojí 
až v průběhu zasedání zastupitelstva obce. 
 

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. 47 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 závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2014 
4) Schválení účetní závěrky za rok 2014 
5) Projednání a schválení Spisového a skartačního řádu obce 
6) Rozpočtové opatření č. 3/2015 
7) Opravy komunikací v obci 
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8) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
9) Dětský den 2015 
10) Dárkový balíček u příležitosti narození dítěte a pro předškoláky & kondolence při úmrtí 
11) Obecní brigády 
12) Objednávka malířských barev, nátěrových hmot, lazur, malířských a natěračských potřeb 
13) Diskuze 
14) 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 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 48 bylo schváleno. 

 

Na zasedání zastupitelstva obce dorazila v 17:10 hod. zastupitelka obce paní Vlastimila Krumlová. 
 

*             *             * 
 

3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2014 

 

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 2014, vykonanou 
zástupci Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vodranty za rok 2014 s výhradou chyb a nedostatků uvedených v této 
zprávě. Zastupitelstvo obce v souvislosti s tím přijímá následující opatření k odstranění chyb a nedostatků:   

 
- zajistit správné vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce (s výjimkou starostky obce) 
v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva obce. 

 
Opravu chyb a nedostatků zajistí hospodářka a účetní obce paní M. Márová.   

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 49 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2014 
  

Zastupitelstvo obce Vodranty projednalo návrh účetní závěrky Obce Vodranty za rok 2014. Před hlasováním byl dán 
prostor členům zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko k předloženým finančním výkazům. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní závěrku obce Vodranty sestavenou k 31. 12. 2014. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 50 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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5. Projednání a schválení Spisového a skartačního řádu obce 
  

Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání aktualizované znění Spisového a skartačního řádu obce, který 
upravuje vedení spisové služby obce a způsob a průběh skartačního řízení. Nedílnou součástí je rovněž spisový a 
skartační plán, který obsahuje seznam typů dokumentů rozdělených do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, 
skartačními znaky a skartačními lhůtami. Předsedající dala prostor členům zastupitelstva sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. Poté bylo hlasováno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje aktualizované znění Spisového a skartačního řádu obce Vodranty. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 51 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
  

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. Obecně jde o přesun 
rozpočtových prostředků mezi jednotlivými výdaji bez dopadu na celkový objem rozpočtu. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015 (Příloha č. 1). 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

7. Opravy komunikací v obci 
 
Předsedající přednesla návrh na objednávku asfaltového recyklátu k výspravě místních komunikací v obci v celkovém 
množství přibližně 80 tun. Množství recyklátu bude upřesněno v průběhu prací dle skutečné spotřeby. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku asfaltového recyklátu k výspravě místních komunikací v obci. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 53 bylo schváleno. 
 
 

Starostka dále v souvislosti s plánovanou opravou pozemních komunikací přednesla návrh na objednávku stavební 
mechanizace (grejdr, válec, UNC nakladač). 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku stavební mechanizace (grejdr, silniční válec, UNC nakladač) za 
účelem výspravy místních komunikací. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 54 bylo schváleno. 

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

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že ústní jednání nařízené na den 20. května 2015 bylo na základě žádosti 
právního zástupce Obce Vodranty odročeno na den 3. června 2015 od 8:30 hod. (z důvodu kolize soudních jednání). 
Následně právní zástupce žalované požádal soud o odročení tohoto jednání s odůvodněním, že žalovaná přehodnotila 
své stanovisko k původním návrhům žalobce na smírné vyřešení věci. Obec Vodranty nyní očekává návrh žalované na 
mimosoudní vyřešení sporu. Termín následujícího ústního jednání je stanoven na den 27. července 2015 od 9 hodin. 

 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

9. Dětský den 2015 

 

Předsedající přednesla členům zastupitelstva návrh na uspořádání dětského dne u příležitosti probíhajících letních 
prázdnin. Starostka navrhla termín akce na den 18. července 2015 od 13:30 hod. na návsi a dětském hřišti. Kromě 
soutěží a her starostka přislíbila zorganizovat doprovodný program - ukázku vozidel integrovaného záchranného 
systému a dopravní hřiště pod záštitou BESIPu (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR). 
Předsedající navrhla, aby OÚ zajistil malé občerstvení, sladkosti a věcné dary v hodnotě do 1 500 Kč. V případě 
nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání dětského dne u příležitosti letních prázdnin v sobotu dne 18. 
července 2015 od 13:30 hod. na návsi a dětském hřišti. Na zajištění akce (občerstvení, sladkosti, věcné dary) bude 
poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 55 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

10. Dárkový balíček u příležitosti narození dítěte a pro předškoláky & kondolence při úmrtí 
 

Předsedající přednesla návrh obdarovávat nastávající předškoláky dárkovým balíčkem se školními potřebami a v případě 
narození dítěte předávat rodičům věcný dar s potřebami pro kojence. Starostka oslovila přítomné členy zastupitelstva 
obce, aby stanovili, v jaké hodnotě by se měly věcné dary předávat. Předsedkyně kulturního výboru paní Krumlová 
navrhla, aby dar pro předškoláky měl hodnotu cca. 1500 Kč a pro novorozence 2 500 Kč. Starostka doplnila, že 
podmínkou v obou případech bude trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho jeho zákonného zástupce v obci a vyplněný a 
svým podpisem potvrzený souhlas rodičů s předáním daru. Formulář souhlasu včetně doplňujících informací pro rodiče 
bude k dispozici v kanceláři OÚ. V případě narození dítěte mohou rodiče požádat o dárkový balíček nejpozději do 1 roku 
věku dítěte, u předškoláků do konce kalendářního roku, ve kterém dítě nastoupí povinnou školní docházku. Předsedající 
dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje předávat předškolákům dárkový balíček v hodnotě 1 500 Kč a rodičům u 
příležitosti narození dítěte věcný dar v hodnotě 2 500 Kč. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 56 bylo schváleno. 
 
 
Dále starostka navrhla, aby v případě úmrtí místního občana byla na projev soustrasti pořízena smuteční vazba se 
stuhou a textem, která bude uložena k rakvi během smutečního obřadu. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje v případě úmrtí místního občana předávat na projev soustrasti smuteční 
vazbu se stuhou a textem. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 57 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

11. Obecní brigády 

 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících dobrovolných obecních brigád: 
 

- nátěr plotu u kapličky – 20. června 2015 
- letní nátěr lesních sazenic proti okusu zvěří „Na Ostrově“ – 27. června 2015 
- malířské práce na obecní budově – 4. července 2015 
- oprava zábradlí na terase za obecní budovou – 25. července 2015. 

 
Termín brigád bude upřesněn na místech obvyklých a vyhlášen místním rozhlasem v závislosti na vývoji počasí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 
 

Nátěr plotu u kapličky, 
Letní nátěr lesních sazenic proti okusu zvěří „Na Ostrově“, 
Malířské práce na obecní budově, 
Oprava zábradlí na terase 

  
a zajištění občerstvení pro dobrovolníky. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

12. Objednávka malířských barev, nátěrových hmot, lazur, malířských a natěračských potřeb 
 
Předsedající v souvislosti s plánovanými malířskými a natěračskými pracemi na obecní budově a u kapličky navrhla 
objednat malířské barvy, nátěrové hmoty, lazury a potřebné malířské a natěračské pomůcky (malířskou štětku, štětce, 
válečky, vaničky, ředidlo, zakrývací fólie, malířské maskovací pásky, akrylátový tmel, atd.). K návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku malířských barev k vymalování interiéru obecní budovy, 
nátěrových hmot k nátěru plotu u kapličky, silnovrstvé lazury k nátěru dřevěného zábradlí na terase a malířských a 
natěračských potřeb. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 59 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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13. Diskuze 
  

Svoz velkoobjemového odpadu – termín prodloužený víkend 3. 7. 2015 – 6. 7. 2015, pan Paták vyhlásí rozhlasem 
Předání dárkového balíčku paní J. K. – termín gratulace 26. 6. 2015 
Dětské hřiště – pravidelná kontrola, provede místostarosta 
Revize počtu klíčů - zajistí starostka 
Česká spořitelna, a.s. – revize stávajících podmínek vedení účtu, možnost snížení sazeb, zajistí starostka 
O2 - revize stávajícího tarifu, možnost snížení sazeb za internetové připojení, zajistí starostka 
Obnova příkopu od brány ZDV k trafostanici – starostka kontaktuje p. Vondru, který hospodaří na sousedním pozemku 
a dohodne termín (po sklizni), kdy bude možné vjet na pole a obnovit příkop  
 

*             *             * 
 

14. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 14. 6. 2015 
 

1. Usnesením č. 47/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 48/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 49/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 
2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vodranty za rok 2014 s výhradou chyb a nedostatků 
uvedených v této zprávě. Zastupitelstvo obce v souvislosti s tím přijalo následující opatření k odstranění chyb a 
nedostatků:   

- zajistit správné vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce (s výjimkou starostky obce) v souladu se 
schváleným usnesením zastupitelstva obce. Opravu chyb a nedostatků zajistí hospodářka a účetní obce paní M. Márová.   

4. Usnesením č. 50/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo účetní závěrku obce Vodranty sestavenou k 31. 12. 2014. 

5. Usnesením č. 51/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo aktualizované znění Spisového a skartačního řádu obce 
Vodranty. 

6. Usnesením č. 52/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2015 (Příloha č. 1). 

7. Usnesením č. 53/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku asfaltového recyklátu k výspravě místních 
komunikací v obci. 

Usnesením č. 54/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku stavební mechanizace (grejdr, silniční válec, 
UNC nakladač) za účelem výspravy místních komunikací. 

8. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o odročení soudního jednání. 

9. Usnesením č. 55/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání dětského dne u příležitosti letních prázdnin v 
sobotu dne 18. července 2015 od 13:30 hod. na návsi a dětském hřišti. Na zajištění akce (občerstvení, sladkosti, věcné 
dary) bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč. 

10. Usnesením č. 56/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo předávat předškolákům dárkový balíček v hodnotě 1 
500Kč a rodičům u příležitosti narození dítěte věcný dar v hodnotě 2 500Kč. 

Usnesením č. 57/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo v případě úmrtí místního občana předávat na projev 
soustrasti smuteční vazbu se stuhou a textem. 

11. Usnesením č. 58/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání následujících obecních brigád: 
- nátěr plotu u kapličky, 
- letní nátěr lesních sazenic proti okusu zvěří „Na Ostrově“, 
- malířské práce na obecní budově, 
- oprava zábradlí na terase 

a zajištění občerstvení pro dobrovolníky. 

12. Usnesením č. 59/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku malířských barev k vymalování interiéru 
obecní budovy, nátěrových hmot k nátěru plotu u kapličky, silnovrstvé lazury k nátěru dřevěného zábradlí na terase a 
malířských a natěračských potřeb. 

 
 

Přílohy zápisu:  
 

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 3/2015 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 6. 2015 
 

 
Zapisovatel: Ilona Vavřičková 

 



OBEC VODRANTY, Vodranty č. p. 25, Čáslav 286 01 

  IČO: 00640085, tel.: 327 377 043, fax.: 327 377 043,  

DS: OVM, 7cnasjt, e-mail: obec.vodranty@seznam.cz, http://www.vodranty.cz/ 

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

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

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

 

 

 

Razítko obce: 

 


