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8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 12. října 2015 
 

Přítomni: Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová 

Omluveni: Ilona Vavřičková 

Zapisovatel: Vlastimila Krumlová 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vodranty bylo zahájeno v 17:00 hod. místostarostou obce Radkem Šťastným („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 konstatoval, že je přítomno pět členů 
zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). Zastupitelka obce slečna Ilona Vavřičková se z rodinných důvodů řádně a včas z jednání omluvila. 
 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 
 

*             *             * 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Miloslava Vavřičku a zapisovatelkou Vlastimilu Krumlovou.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Miloslava Vavřičku a zapisovatelkou 
Vlastimilu Krumlovou. 
  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 75 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. Předsedající v návaznosti na žádost Státního pozemkového úřadu navrhl vyřadit z programu bod 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Močovice, a to až do doby, než budou tímto úřadem vypořádány veškeré 
připomínky k návrhu. Předsedající mimo to vznesl požadavek zařadit do programu několik dalších bodů. 
   
Navržený program: 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3) Rozpočtové opatření č. 5/2015 
4) Aktualizovaný seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
5) Dýňodlabání 
6) Oprava veřejného osvětlení 
7) Objednávka malovaných map regionu 
8) Diskuze 
9) Závěr 
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Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje program zasedání zastupitelstva obce. 

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 76 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2015 
 

Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 5/2015 a požádal účetní obce, aby 
okomentovala jednotlivé přesuny rozpočtových prostředků. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající 
dal hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2015 (Příloha č. 1). 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 77 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Aktualizovaný seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
 

Předsedající na žádost HZS Středočeského kraje, územního odboru Kutná Hora o revizi jmenovací listiny členů Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Vodranty předložil zastupitelům aktualizovaný jmenný seznam členů ke schválení. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Aktualizovaný seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 78 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

5. Dýňodlabání 
 

Předsedající přednesl návrh uspořádat v sobotu dne 31. 10. 2015 u příležitosti svátku Halloweenu vyřezávání dýní. 
Zahájení proběhne v 15:30 hod. v obecní budově. Dýně a ozdoby budou k dispozici na místě, popř. si děti mohou 
přinést své vlastní. Předsedající dal hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádat pro děti Dýňodlabání u příležitosti oslav Halloweenu. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 79 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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6. Oprava veřejného osvětlení 
 

Člen zastupitelstva pan Vavřička upozornil, že je třeba co nejdříve zajistit opravu několika nesvítících pouličních lamp 
(vyměnit výbojky a nefunkční světla a opravit elektroinstalaci). Místostarosta pan Šťastný doplnil, že by bylo vhodné 
zároveň provést výměnu nesvítících žárovek na vánočním stromu na návsi, jelikož se blíží první adventní neděle a 
slavnostní rozsvícení stromu. Předsedající dal hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku na elektrikářské práce za účelem opravy veřejného osvětlení a 
výměny žárovek na vánočním řetězu. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 80 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

7. Objednávka malovaných map regionu 
 

Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh na objednávku malovaných map regionu. Jedná se o exteriérovou 
velkoformátovou plastovou ručně malovanou mapu Kutnohorska, dvě zalištované interiérové nástěnné mapy, 
prezentaci obce na zadní straně map a 30 malých skládaných map za celkovou cenu 9 620 bez DPH. Předsedající dal 
hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku map regionu od firmy Malované Mapy, s.r.o., IČ: 24804584, se 
sídlem Sokolská 416, 760 01 Zlín. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 81 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

8. Diskuze 
  

Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

9. Závěr 
  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 12. 10. 2015 
 

1. Usnesením č. 75/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Miloslava Vavřičku a 
zapisovatelkou Vlastimilu Krumlovou. 

2. Usnesením č. 76/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 77/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2015 (Příloha č. 1). 

4. Usnesením č. 78/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Aktualizovaný seznam členů Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. 

5. Usnesením č. 79/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádat pro děti Dýňodlabání u příležitosti oslav 
Halloweenu. 

6. Usnesením č. 80/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku na elektrikářské práce za účelem opravy 
veřejného osvětlení a výměny žárovek na vánočním řetězu. 

7. Usnesením č. 81/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku map regionu od firmy Malované Mapy, s.r.o., 
IČ: 24804584, se sídlem Sokolská 416, 760 01 Zlín. 

 

 

Přílohy zápisu:  
 
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 5/2015 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 10. 2015 
 
 

Zapisovatel: Vlastimila Krumlová 

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

  
Miloslav Vavřička    .............................................. dne ............................................ 

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

 

 

 

 

Razítko obce: 

 


