
1 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 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. 54 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) Rozpočtové opatření č. 4/2013 
4) Zveřejnění záměru obce č. 1/2013/Z o prodeji pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 
5) Odvolací řízení ve věci stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
6) Návrh na vybudování elektrické přípojky 
7) Objednávka kalendářů 
8) Vánoční setkání seniorů 
9) Obecní kronika 
10) Objemný kontejner na biologicky rozložitelný odpad 
11) Obecní brigády 
12) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 
13) Komplexní pozemkové úpravy 
14) Diskuse 
15) 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. 55 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2013 
 
Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 4/2013, který je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013, které je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 56 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Zveřejnění Záměru obce č. 1/2013/Z o prodeji pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 
 

Na návrh předsedající zastupitelstvo obce Vodranty projednalo záměr obce prodat obecní nemovitosti - pozemek p. č. st. 
25/1 včetně domu č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 vše v k. ú. Vodranty. Po krátké diskuzi předsedající dala hlasovat o 
zveřejnění záměru, který je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty po projednání schvaluje zveřejnit Záměr obce č. 1/2013/Z o prodeji pozemku parc. č. st. 
25/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 688 m

2
 včetně stavby č. p. 16 a pozemku parc. č. 22/3 – zahrada o 

celkové výměře 846 m
2
, vše v k.ú. Vodranty, obec Vodranty, zapsané na listu vlastnictví č. 10001. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 57 bylo schváleno. 

  
 Předsedající dále zmínila, že do příští schůze zjistí cenu za placenou inzerci v místním tisku (Kutnohorský deník, Obzory 
Kutnohorska, Čáslavské noviny), kde by bylo vhodné prodej obecních nemovitostí zveřejnit.  
 

*             *             * 
 

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

Předsedající informovala členy zastupitelstva a přítomné občany o průběhu soudního jednání týkající se pěší cesty z Vodrant 
do Krchleb. Obec se opakovaně pokusí o řešení sporu mimosoudní cestou. Další jednání je nařízeno na den 4. prosince 2013 
od 13 hod. u Okresního soudu v Kutné Hoře, II. patro, místnost č. 230. Jednání je veřejné. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 
*             *             * 
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6. Návrh na vybudování elektrické přípojky 
 
Místostarosta Radek Šťastný v souvislosti se záměrem prodat obecní pozemek parc. č. st. 25/1 v k. ú. Vodranty přednesl 
návrh na vybudování elektrické přípojky NN na hranici této parcely. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o vybudování elektrické přípojky na ČEZ a.s. k pozemku parc. č. st. 
25/1 v obci Vodranty. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 58 bylo schváleno. 
 
 

*             *             * 
 

7. Objednávka kalendářů 
 

Předsedající přednesla návrh na objednávku stolních kaledářů s historickými fotografiemi obcí na rok 2014, které budou 
předány jako vánoční dar občanům. Kalendář zpracuje pan Stanislav Olt, Kolínská 300, 285 04 Uhlířské Janovice. Kalendáře 
budou vyhotoveny přibližně v polovině listopadu 2013. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku 53 ks stolních týdenních kalendářů s historickými pohlednicemi měst 
a obcí na rok 2014. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 59 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

8. Vánoční setkání seniorů 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání vánočního setkání seniorů. Termín konání: 14. prosinec 2013 od 16:00 do 
22:00. Na zajištění akce (hudba, prezentace o historii obce - PhDr. Drahomíra Nováková, občerstvení) bude poskytnut 
finanční příspěvek ve výši 3 500 Kč. Starostka zhotoví pozvánky na akci a zajistí jejich roznos. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání vánočního setkání seniorů v sobotu dne 14. prosince 2013. Na 
zajištění akce bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 3 500 Kč. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 60 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

9. Obecní kronika 
 

Předsedající upozornila členy zastupitelstva, že je třeba sehnat nového kronikáře, který povede obecní kroniku. Povinnost 
vést kroniku vychází ze zákona č. 132/2006 o kronikách obcí. Poslední zápis v kronice pochází z roku 1991, bylo by proto 
vhodné dopsat historické události zpětně od tohoto data. Starostka navrhla oslovit místní občany, zda-li by někdo z nich 
neměl o tuto činnost zájem. 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 

*             *             * 
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10. Kontejner na biologicky rozložitelný odpad 
 

Z důvodu plánovaného úklidu spadaného listí v obci předsedající přednesla návrh na objednávku objemného kontejneru na 
BIO odpad. Kontejner bude přistaven vedle budovy OÚ, předpokládaný termín počátek listopadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku objemného kontejneru na biologicky rozložitelný odpad. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 61 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

11. Obecní brigády 
 

Předsedající navrhla uspořádat v měsíci listopadu následující obecní brigády:  
 

- úklid spadaného listí v obci. 

- úklid a úprava terénu na obecním pozemku určeném k prodeji 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád v měsíci listopadu: 
 

- úklid spadaného listí na návsi a v okolí a úklid a úprava terénu na obecním pozemku, který je určen 
k prodeji. Termín - 16. listopadu 2013. 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 62 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

12. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 
  

Předsedající předložila zastupitelům k projednání předběžný návrh rozpočtu obce Vodranty na rok 2014 a konstatovala, že 
rozpočet je navržen jako vyrovnaný a jednotlivé položky ve značné míře odpovídají položkám rozpočtu na rok 2013. 
Přítomní členové zastupitelstva všechny položky návrhu rozpočtu postupně prodiskutovali a vyjádřili své stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 63 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

13. Komplexní pozemkové úpravy 
 

Předsedající přednesla návrh na oslovení vlastníků zemědělské půdy v katastrálním území obce Vodranty za účelem získat 
jejich souhlasné stanovisko k podání žádosti o realizaci komplexních pozemkových úprav v katastru obce. Komplexní 
pozemkové úpravy lze zahájit na základě žádosti majitelů nadpoloviční výměry zemědělské půdy v k. ú. Vodranty. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje oslovit vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území obce Vodranty za účelem 
získání jejich souhlasu k podání žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočku 
Kutná Hora o realizaci komplexních pozemkových úprav u katastru obce. 
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Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 2 
Usnesení č. 64 bylo schváleno. 
 
 

*             *             * 

 
14. Diskuse 

 

Deratizace 
Veřejně prospěšné práce (rok 2014) 
Lesní hospodářství - dlužníci za palivové dřevo, těžba nepokácených stromů (Mára, Vavřička) – vydání zadávacích listů 
 

*             *             * 
 

15. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hod. 
 

*             *             * 
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Návrh usnesení ze ZO dne 3. 11. 2013 
 

Usnesením č. 54/2013 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelem 
Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 55/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva. 

Usnesením č. 56/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013, které je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesením č. 57/2013 zastupitelstvo obce Vodranty po projednání schvaluje zveřejnit Záměr obce č. 1/2013/Z o prodeji pozemku 
parc. č. st. 25/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 688 m

2
 včetně stavby č. p. 16 a pozemku parc. č. 22/3 – zahrada o 

celkové výměře 846 m
2
, vše v k.ú. Vodranty, obec Vodranty, zapsané na listu vlastnictví č. 10001. 

Usnesením č. 58/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o vybudování elektrické přípojky na ČEZ a.s. k pozemku 
parc. č. st. 25/1 v obci Vodranty. 

Usnesením č. 59/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku 53 ks stolních týdenních kalendářů s historickými 
pohlednicemi měst a obcí na rok 2014. 

Usnesením č. 60/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání vánočního setkání seniorů v sobotu dne 14. prosince 
2013. Na zajištění akce bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 3 500 Kč. 

Usnesením č. 61/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku objemného kontejneru na biologicky rozložitelný odpad. 

Usnesením č. 62/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád v měsíci listopadu: úklid 
spadaného listí na návsi a v okolí a úklid a úprava terénu na obecním pozemku, který je určen k prodeji. Termín - 16. listopadu 2013. 

Usnesením č. 63/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014. 

Usnesením č. 64/2013 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje oslovit vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území obce Vodranty 
za účelem získání jejich souhlasu k podání žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočku 
Kutná Hora o realizaci komplexních pozemkových úprav u katastru obce. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 4/2013 
 
Příloha č. 2 - Záměr obce č. 1/2013/Z o prodeji pozemku parc. č. st. 25/1 včetně stavby č. p. 16 a pozemku parc. č. 22/3 
 
Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu na rok 2014 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 11. 2013 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 

Razítko obce: 


