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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička  

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:00 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako „předsedající“).  
  
Předsedající schůze 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 zapisovatelem Ilonu Vavřičkovou.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem Ilonu 
Vavřičkovou. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 34 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

2. Schválení programu 
  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce a spolu s místostarostou Radkem Šťastným přednesla návrh na jeho doplnění. 

 
Doplněný program: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3) Schválení účetní závěrky za rok 2012 
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012  
5) Rozpočtové opatření č. 3/2013 
6) Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
7) Změna počtu svozů separovaného odpadu 
8) Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
9) Dohoda o provedení práce – montáž herní sestavy se skluzavkou 
10) Dětské hřiště – vyrovnání terénních nerovností pod dopadovou plochou dětského hřiště 
11) Dětský den 
12) Projednání a schválení směrnic obce 
13) Diskuse 
14) Závěr 
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Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného programu zasedání. 
  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Schválení účetní závěrky za rok 2012 
 
Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání účetní závěrku obce za rok 2012 dle předložených výkazů, kterou 
zpracovala účetní obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní závěrku obce Vodranty za rok 2012. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
 
Předsedající přednesla zprávu o stavu závěrečného účtu a přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Vodranty za rok 2012 včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou chyb a nedostatků uvedených v této zprávě. 
Zastupitelstvo obce v souvislosti s tím přijímá následující opatření k odstranění chyb a nedostatků: 

 

- zajistí opravu účtování účtu č. 336 a účtu č. 331, 
- zajistí výdajový pokladní doklad ve výši 1626 Kč, cestovné. 

 

Opravu chyb a nedostatků zajistí účetní obce paní Márová. 
 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 37 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2013 
 
Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 3/2013, který je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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6. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 
Předsedající přednesla návrh na objednání kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad v termínu čtvrtek 4. července 
2013 – neděle 7. července 2013. Kontejnery budou umístěny na návsi u kapličky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednání kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad v termínu od 
4.7.2013 do 7.7.2013. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 39 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

7. Změna počtu svozů separovaného odpadu 
  

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh na navýšení počtu svozů separovaného odpadu – plasty a sklo. Při 
současné frekveci svozů (plasty 1x za 14 dnů, sklo 1x za 2 měsíce) je kapacita nádob nedostačující. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje navýšení počtu svozů separovaného odpadu – plasty (celkem 39 svozů za rok; 
v období 1.4.- 30.9. svoz každý týden, po zbytek roku 1x za 14 dnů) a sklo (svoz 1x za měsíc). 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 40 bylo schváleno. 

  
*             *             * 

 

8. Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
 
Předsedající informovala zastupitele a přítomné občany o výsledku jednání před odvolacím soudem v Praze ve věci 
stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek. Rozhodnutí soudu I. stupně bylo zrušeno a věc vrácena soudu I. 
stupně k novému projednání.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

9. Dohoda o provedení práce – montáž herní sestavy se skluzavkou 
 

Předsedající navrhla uzavřít dohodu o provedení práce s panem Radkem Šťastným. Předmětem dohody je montáž herní 
sestavy na dětské hřiště za odměnu ve výši 75 Kč/hod.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce s panem Radkem Šťastným. Předmětem 
dohody je montáž herní sestavy na dětské hřiště za odměnu ve výši 75 Kč/hod. Předpokládaný rozsah pracovního úkolu 
dle této dohody je cca. 50 hodin. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 41 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

10. Dětské hřiště – vyrovnání terénních nerovností pod dopadovou plochou dětského hřiště 
 

Předsedající v souvislosti s nutností upravit svažitý terén pod dopadovou plochou dětského hřiště navrhla zpevnit a 
vyrovnat nerovnosti stavebním recyklátem a zeminou. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje upravit terénní nerovnosti pod dopadovou plochou dětského hřiště stavebním 
recyklátem a zeminou. Zastupitelstvo obce ukládá starostce podepsat smlouvu o dílo s firmou Josef VLACH na provedení 
terénních prací a dopravu stavebního recyklátu. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 42 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

11. Dětský den 
 

Předsedající navrhla, aby OÚ Vodranty u příležitosti slavnostního otevření dětského hřiště uspořádal počátkem letních 
prázdnin sportovně - zábavní odpoledne pro děti. Předsedající dále navrhla, aby byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 
1000 Kč na zajištění akce (nákup drobných odměn, sladkostí). Datum konání bude upřesněn na místech obvyklých a 
vyhlášen místním rozhlasem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání dětského dne u příležitosti slavnostního otevření dětského hřiště. Na 
zajištění akce bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 43 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

12. Projednání a schválení směrnic obce 
 

Předsedající přednesla návrh na projednání a schválení vnitřních směrnic obce na rok 2013. Před hlasováním nebyly členy 
zastupitelstva obce podány žádné návrhy.  
 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje vnitřní směrnice obce na rok 2013 (soupis směrnic viz. Příloha č. 2 tohoto zápisu). 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 44 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

13. Diskuse 
 

Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

14. Závěr 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
 

*             *             * 
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Návrh usnesení ze ZO dne 26. 5. 2013 
 

Usnesením č. 34/2013 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem 
Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 35/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 

Usnesením č. 36/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní závěrku obce Vodranty za rok 2012. 

Usnesením č. 37/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Vodranty za rok 
2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou chyb a nedostatků uvedených v této zprávě. 
Zastupitelstvo obce v souvislosti s tím přijímá následující opatření k odstranění chyb a nedostatků: 
  

 - zajistí opravu účtování účtu č. 336 a účtu č. 331, 
 - zajistí výdajový pokladní doklad ve výši 1626 Kč, cestovné. 
 

Opravu chyb a nedostatků zajistí účetní obce paní Márová. 

Usnesením č. 38/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 

Usnesením č. 39/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednání kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad v 
termínu od 4. 7. 2013 do 7. 7. 2013. 

Usnesením č. 40/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje navýšení počtu svozů separovaného odpadu – plasty (celkem 39 svozů 
za rok; v období 1.4.- 30.9. svoz každý týden, po zbytek roku 1x za 14 dnů) a sklo (svoz 1x za měsíc). 

Usnesením č. 41/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce s panem Radkem Šťastným. 
Předmětem dohody je montáž herní sestavy na dětské hřiště za odměnu ve výši 75 Kč/hod. Předpokládaný rozsah pracovního úkolu 
dle této dohody je cca. 50 hodin. 

Usnesením č. 42/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje upravit terénní nerovnosti pod dopadovou plochou dětského hřiště 
stavebním recyklátem a zeminou. Zastupitelstvo obce ukládá starostce podepsat smlouvu o dílo s firmou Josef VLACH na provedení 
terénních prací a dopravu stavebního recyklátu. 

Usnesením č. 43/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání dětského dne u příležitosti slavnostního otevření 
dětského hřiště. Na zajištění akce bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč. 

Usnesením č. 44/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje vnitřní směrnice obce na rok 2013 (soupis směrnic viz. Příloha č. 2 
tohoto zápisu). 
 
 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 3/2013 
Příloha č. 2 - Směrnice obce na rok 2013 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 6. 2013 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

Razítko obce: 


