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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 28. srpna 2013 

 

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

Omluveni: Milan Paták ml. 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:30 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako „předsedající“).  
  
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno pět členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Milan Paták ml. se z pracovních důvodů jednání 
zúčastnit nemohl a řádně se omluvil. 
 
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 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 48 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) Smlouva o nájemní smlouvě budoucí – pronájem pozemků ZDV Krchleby, a.s. 
4) Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
5) Objednávka sadebního materiálu lesních dřevin 
6) Nákup repelentních přípravků k ochraně sazenic lesních dřevin proti okusu zvěří 
7) Dětské hřiště 
8) Dětský den 
9) Obecní brigády 
10) Diskuse 
11) Závěr 
 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného programu zasedání. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 49 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Smlouva o nájemní smlouvě budoucí – pronájem pozemků ZDV Krchleby, a.s. 
 
Předsedající seznámila přítomné členy zastupitelstva s podmínkami pronájmu pozemků ZDV Krchleby, a.s. a doporučila 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou se 7 – letou výpovědní lhůtou s výší nájemného 2% z ceny pozemků bez ohledu 
na vlastnickou výměru pozemků.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít smlouvu o nájemní smlouvě budoucí se ZDV Krchleby, a.s. na dobu 
neurčitou se 7 – letou výpovědní lhůtou. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 50 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
 

Předsedající informovala přítomné zastupitele, že byl okresnímu soudu zaslán jmenný seznam pamětníků a vlastníků 
nemovitostí v obci Vodranty a Krchleby, kteří jsou ochotni vypovídat jako svědci ve věci stanovení povinnosti zdržet se 
bránění vstupu na pozemek. Vybraní svědci obdrželi předvoláni k Okresnímu soudu v Kutné Hoře na den 9. října 2013 ve 
13hod. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

5. Objednávka sadebního materiálu lesních dřevin 
 

Předsedající informovala přítomné zastupitele ohledně množství nevzešlé sadby lesních dřevin, sadby poničené lesní zvěří a 
ztrát při obdělávání – celkem cca. 150 ks sazenic. Předsedající doporučila zakoupit náhradní sadbu počátkem roku 2014, až 
budou známy případné další škody způsobené okusem zvěří v zimním období.  

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

6. Nákup repelentních přípravků k ochraně sazenic lesních dřevin proti okusu zvěří 
 
Předsedající přednesla návrh na zakoupení repelentních přípravků (Aversol letní 10 kg a Morsuvin zimní 14 kg) k ochraně 
sazenic lesních dřevin proti okusu zvěří. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku repelentních přípravků 2x Aversol letní 10kg a 3x Morsuvin zimní 
14kg. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 51 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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7. Dětské hřiště 
 

Předsedající přednesla návrh na zakoupení drobného kačírku (o velikosti 2 - 8 mm) jako povrch tlumící dopad na dětském 
hřišti, aby hřiště splňovalo požadavky dané normou (ČSN EN 1176-7) a mohla být provedena revize před jeho uvedením 
provozu. Revize proběhne po úpravě dopadové plochy a po montáži kolotoče. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku drobného kačírku o velikosti 2 - 8 mm jako povrch tlumící náraz na 
dětském hřišti. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

8. Dětský den 
 

Termín konání dětského dne u příležitosti slavnostního otevření dětského hřiště bude stanoven po revizi dětského hřiště. 
Občané budou o termínu informováni na nástěnce, webových stránkách obce a rozhlasem. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

9. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících obecních brigád: 
 

- oprava šachty dešťové kanalizace u Čásenských – předpokládaný termín 8.9.2013 od 8 hod. 
 
 

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

- oprava šachty dešťové kanalizace u Čásenských. 
 

Brigáda se uskuteční pouze za příznivého počasí. Termín bude uveřejněn na místech obvyklých a vyhlášen místním 
rozhlasem. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 53 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

10. Diskuse 
 

Popelnice na BIO odpad 
Kontrola a čištění komínů – pro nízký zájem letos kominík objednán nebude. 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – termín konání pátek 25. a sobota 26. října 2013. 

 
*             *             * 

 

11. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 
 

*             *             * 
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Návrh usnesení ze ZO dne 28. 8. 2013 
 

Usnesením č. 48/2013 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem 
Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 49/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 

Usnesením č. 50/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít smlouvu o nájemní smlouvě budoucí se ZDV Krchleby, a.s. na 
dobu neurčitou se 7 – letou výpovědní lhůtou. 

Usnesením č. 51/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku repelentních přípravků 2x Aversol letní 10kg a 3x 
Morsuvin zimní 14kg. 

Usnesením č. 52/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku drobného kačírku o velikosti 2-8 mm jako povrch tlumící 
náraz na dětském hřišti. 

Usnesením č. 53/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: oprava šachty dešťové 
kanalizace u Čásenských. Brigáda se uskuteční pouze za příznivého počasí. Termín bude uveřejněn na místech obvyklých a vyhlášen 
místním rozhlasem. 

 

 
 
Přílohy zápisu: 

x 
 
 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 8. 2013 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce: 


