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6. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 13. července 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. 60 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 žádosti o souhlas se stavebními úpravami a půdní vestavbou – rodinný dům č.p. 34 
4) Projednání výsledku soutěže na prodej obecních nemovitostí 
5) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
6) Regulace odtoku dešťové vody z komunikace z návsi 
7) Plán inventur 
8) Diskuze 
9) Závěr 
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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. 61 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Projednání žádosti o souhlas se stavebními úpravami a půdní vestavbou – rodinný dům č. p. 34 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání žádost pana O. S. o souhlas se stavebními úpravami a půdní 
vestavbou na rodinném domě č. p. 34 ve Vodrantech. Před hlasováním byl dán prostor členům zastupitelstva i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí se stavebními úpravami a půdní vestavbou rodinného domu č. p. 34 na 
pozemku parc. č. st. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 436 v katastrálním území Vodranty, obec 
Vodranty. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 62 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Projednání výsledku soutěže na prodej obecních nemovitostí 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v soutěžní lhůtě, tj. do 30. 6. 2015, žádný zájemce neprojevil zájem o 
koupi obecních nemovitostí - pozemku p. č. st. 25/1 – zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 
22/3 – zahrada, zapsané na LV č. 10001, vše v k. ú. Vodranty, obec Vodranty.  
 

Předsedající navrhla snížit cenu na 150 000 Kč a stanovit nový termín uzavírky veřejné soutěže, do kdy je možné 
podávat nabídky na OÚ, a to do 31. prosince 2015. Ostatní podmínky soutěže zůstanou beze změny. Před hlasováním 
byla dána možnost členům zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko, žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty z důvodu, že ve stanovené lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o koupi obecních 
nemovitostí (pozemku p. č. st. 25/1 – zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 – 
zahrada, zapsané na LV č. 10001, vše v k. ú. Vodranty), schvaluje prodloužení termínu veřejné soutěže do 31. prosince 
2015 za cenu ve výši 150 000 Kč (Příloha č. 1). 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 63 bylo schváleno. 
 
 
Člen zastupitelstva pan Paták přednesl návrh objednat řádkovou inzerci v Kutnohorském deníku za účelem informování 
potenciálních zájemců o prodeji obecních nemovitostí. Uveřejnění inzerátu min. 2x s odstupem několika týdnů. 
Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje placenou inzerci v místním tisku za účelem zveřejnění veřejné soutěže na 
prodej obecních nemovitostí. 
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Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 64 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

5. Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že schůzka právních zástupců za účelem mimosoudního vyřešení sporu 
byla domluvena na den 29. 6. 2015, kdy však tato byla zrušena z důvodu nemoci Dr. Schűllera. Náhradní termín byl 
domluven na den 14. 7. 2015 v 16 hodin. O výsledku jednání bude právní zástupce obce informovat starostku v co 
nejkratší lhůtě. Termín ústního jednání je stanoven na den 27. července 2015 od 9 hodin. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

6. Regulace odtoku dešťové vody z komunikace z návsi 
 

Na základě žádosti pana M. H., jehož nádvoří bývá při vydatnějších deštích opakovaně zaplavováno dešťovou vodou 
z komunikace vedoucí z návsi, předsedající vznesla dotaz na přítomné členy zastupitelstva, jakým způsobem navrhují 
regulovat odtok dešťové vody v tomto místě (absence dešťové kanalizace). Člen zastupitelstva Zdeněk Polák přednesl 
návrh vybudovat před vjezdem do dvora u č. p. 8 záchytný betonový žlab a dále obnovit mělký příkop podél cesty, aby 
voda nepoškozovala povrch stávající asfaltové komunikace. Odvodňovací žlab bude vybudován během dobrovolné 
obecní brigády. Před hlasováním byla dána možnost členům zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko, 
žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje vybudování betonového žlabu u č. p. 8 a obnovení příkopu podél komunikace 
a ukládá starostce vystavit objednávku na betonovou směs a práce bagrem. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 65 bylo schváleno. 
 
Člen zastupitelstva Radek Šťastný navrhl využít bagr i k obnově zaneseného a zarostlého příkopu vedoucího od brány 

 areálu ZDV směrem k trafostanici. Původní plán objednat techniku ZDV Krchleby, a. s. se jeví jako nereálný, jelikož 
 v době po sklizni obilí a před opětovným osetím pole, na kterém hospodaří pan Vondra, ještě budou probíhat žně a 
 vedení podniku žádného zaměstnance na tuto činnost neuvolní. S předneseným návrhem všichni zastupitelé vyslovili 
 souhlas. 

 

*             *             * 
 

7. Plán inventur 
 

Předsedající předložila zastupitelstvu k projednání – Plán inventur na rok 2015 (příloha Směrnice o inventarizaci), který 
stanovuje termíny periodické inventury a jmenování inventarizační komise. Před hlasováním byl dán prostor členům 
zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje přílohu Směrnice o inventarizaci - Plán inventur na rok 2015. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 66 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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8. Diskuze 
  

Webové stránky obce – dočasně mimo provoz, podána žádost o technickou podporu z důvodu problémů s aktualizací 
obsahu.  
Dopravní značení na dětský den - požádat ZDV Krchleby, a. s. o zapůjčení dopravních značek, zajistí starostka 
s místostarostou. 
 

*             *             * 
 

9. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 13. 7. 2015 
 

1. Usnesením č. 60/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 61/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 62/2015 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasilo se stavebními úpravami a půdní vestavbou rodinného 
domu č. p. 34 na pozemku parc. č. st. 36 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 436 v katastrálním území 
Vodranty, obec Vodranty.  

4. Usnesením č. 63/2015 zastupitelstvo obce Vodranty z důvodu, že ve stanovené lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o 
koupi obecních nemovitostí (pozemku p. č. st. 25/1 – zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 
22/3 – zahrada, zapsané na LV č. 10001, vše v k. ú. Vodranty), schválilo prodloužení termínu veřejné soutěže do 31. 
prosince 2015 za cenu ve výši 150 000 Kč (Příloha č. 1).  

Usnesením č. 64/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo placenou inzerci v místním tisku za účelem zveřejnění 
veřejné soutěže na prodej obecních nemovitostí. 

5. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o schůzce právních zástupců za účelem pokusu o mimosoudní 
řešení sporu a o termínu ústního jednání. 

6. Usnesením č. 65/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo vybudování betonového žlabu u č. p. 8 a obnovení 
příkopu podél komunikace a ukládá starostce vystavit objednávku na betonovou směs a práce bagrem.  

7. Usnesením č. 66/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo přílohu Směrnice o inventarizaci - Plán inventur na rok 
2015. 
 

 
Přílohy zápisu:  

 
Příloha č. 1 – Veřejná soutěž na prodej obecních nemovitostí č. 2/2015 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 7. 2015 
 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 

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

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

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

 

 

 

Razítko obce: 

 


