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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 

 

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

Omluveni:  

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. 10 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) Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
4) Dohoda o provedení práce – úklid sněhu 
5) Žádost o opravu místních komunikací 
6) Objednávka sadebního materiálu lesních dřevin 
7) Dětské hřiště 
8) Ovocný sad - objednávka travní směsi 
9) Obecní brigády 
10) Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 
11) Rozpočtové opatření č. 1/2013 
12) Diskuse 
13) 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. 11 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 
 

3. Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
 
Předsedající informovala, že snahy o řešení sporu mimosoudní cestou se nezdařily, a proto bylo nařízeno jednání před 
odvolacím soudem v Praze na den 2. 5. 2013 ve 14 hodin. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

4. Dohoda o provedení práce – úklid sněhu 
  

Předsedající navrhla uzavřít dohodu o provedení práce s panem Zdeňkem Polákem. Předmětem dohody je úklid sněhu na 
veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce s panem Zdeňkem Polákem. Předmětem 
dohody je úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

  

*             *             * 
 
 

5. Žádost o opravu místní komunikace 

 
Předsedající přednesla žádost pana Králíka a pana Krumla o opravu místních komunikací vedoucích od silnice III. třídy/č. 
33722 ve směru k jehich nemovitostem novou vrstvou štěrku nebo asfaltovým recyklátem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s výspravou místních komunikací novou vrstvou štěrku, popř. asfaltovým 
recyklátem. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
 

*             *             * 
 

6. Objednávka sadebního materiálu lesních dřevin 
 
Předsedající přednesla návrh na zakoupení sazenic lesních dřevin určených k zalesnění části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. 
Vodranty, v místě, kde byla obci udělena výjimka ze zákazu těžby v lesních porostech mladších 80 let, a to v následujících 
počtech: 200 ks dub letní a 200 ks borovice lesní. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení lesní sadby určené k zalesnění pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Vodranty v 
následujícím množství – 200 ks dub letní a 200 ks borovice lesní. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

7. Dětské hřiště 
 

Předsedající přednesla návrh na změnu v objednávce herních prvků na dětské hřiště. Namísto nízké věže Monkey´s Tower 
2A, která je určena pro nejmenší děti, navrhla zakoupit věž Monkey´s Tower 2A High od stejného dodavatele, která je 
určena pro děti starší. Kvůli vyšší ceně věže a dodatečným nákladům na vybudování dopadové plochy dle ČSN EN 1176 
k tomuto prvku předsedající navrhla, aby byly pružinové houpačky zakoupeny až v příštím roce, kdy je v plánu další fáze 
budování dětského hřiště. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje změnu v objednávce herních prvků na dětské hřiště - namísto věže Monkey´s 
Tower 2A bude zakoupena věž Monkey´s Tower 2A High, pružinové houpačky se pořídí v další fázi budování hřiště. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 
 

V souvislosti s instalací herních prvků a vybudováním dopadové plochy na dětském hřišti předsedající přednesla návrh na 
zakoupení potřebného materiálu – betonových obrubníků, betonu a kačírku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení stavebního materiálu (betonových obrubníků, betonu a kačírku) 
potřebného k instalaci herních prvků a vybudování dopadové plochy dětského hřiště. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 
 

Předsedající dále přednesla návrh na zakoupení štětců a barev na dřevo k nátěru dřevěných komponentů herních prvků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení malířských potřeb a exteriérových barev k nátěru dřevěných částí 
herních prvků. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

8. Ovocný sad - objednávka travní směsi 
 

Předsedající přednesla návrh na zakoupení travní směsi k zatravnění plochy ovocného sadu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup travní směsi k zatravnění ovocného sadu. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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9. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících obecních brigád: 
 

- čištění plochy k výsadbě lesních dřevin – termín 23. 3. 2013,  
- výsadba sazenic lesních dřevin – termín 6. 4. 2013, 
- úklid a úprava veřejného prostranství za obecní budovou – termín 20. 4. 2013, 

- vybudování dětského hřiště – termín 4. 5. 2013 
 

Brigády se uskuteční pouze za příznivého počasí. Termín brigád bude uveřejněn na místech obvyklých a vyhlášen místním 
rozhlasem. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 

- čištění plochy k výsadbě lesních dřevin – termín 23. 3. 2013,  
- výsadba sazenic lesních dřevin – termín 6. 4. 2013, 
- úklid a úprava veřejného prostranství za obecní budovou – termín 20. 4. 2013, 
- vybudování dětského hřiště – termín 4. 5. 2013 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

10. Pojištění majetku obce a pojištění odpovědnosti za škodu  
 
Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání nabídky pojištění majetku obce a odpovědnosti za škodu od 
pojišťoven Generali Pojišťovna, a.s. a Uniqa pojišťovna, a.s., kterou zpracoval nezávislý finanční poradce. Po krátké diskuzi 
dala předsedající hlasovat. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít pojistnou smlouvu se společností Uniqa pojišťovna, a.s. dle předložené 
nabídky a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
  

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

11. Rozpočtové opatření č. 1/2013 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 1/2013, který je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013. 
  

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

12. Diskuse 
 

Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

13. Závěr 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
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Návrh usnesení ze ZO dne 10. 3. 2013 
 

Usnesením č. 10/2013 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem 
Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 11/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 

Usnesením č. 12/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce s panem Z. Polákem. Předmětem 
dohody je úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 

Usnesením č. 13/2013 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s výspravou místních komunikací novou vrstvou štěrku, popř. 
asfaltovým recyklátem. 

Usnesením č. 14/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení lesní sadby určené k zalesnění pozemku p. č. 94/1 v k.ú. 
Vodranty v následujícím množství – 200 ks dub letní a 200 ks borovice lesní. 

Usnesením č. 15/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje změnu v objednávce herních prvků na dětské hřiště - namísto věže 
Monkey´s Tower 2A bude zakoupena věž Monkey´s Tower 2A High, pružinové houpačky se pořídí v další fázi budování hřiště. 

Usnesením č. 16/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení stavebního materiálu (betonových obrubníků, betonu a 
kačírku) potřebného k instalaci herních prvků a vybudování dopadové plochy dětského hřiště. 

Usnesením č. 17/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení malířských potřeb a exteriérových barev k nátěru 
dřevěných částí herních prvků. 

Usnesením č. 18/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup travní směsi k zatravnění ovocného sadu. 

Usnesením č. 19/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 

  - čištění plochy k výsadbě lesních dřevin – termín 23. 3. 2013,  

  - výsadba sazenic lesních dřevin – termín 6. 4. 2013, 

  - úklid a úprava veřejného prostranství za obecní budovou – termín 20. 4. 2013, 

  - vybudování dětského hřiště – termín 4. 5. 2013. 

Usnesením č. 20/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít pojistnou smlouvu se společností Uniqa pojišťovna, a.s. dle 
předložené nabídky a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Usnesením č. 21/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2013 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 3. 2013 
 

 
Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 

Razítko obce: 


