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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 

 

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 zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu 
Vavřičkovou. 
  
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce 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) Dohoda o provedení práce – úklid sněhu 
4) Dohoda o provedení práce – tvorba, správa a aktualizace webových stránek 
5) Účetní odpisový plán na rok 2014 
6) Svoz velkoobjemového, nebezpečného a BIO odpadu 
7) Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
8)  Obecní heraldika 
9) Jmenování do funkce kronikáře obce 
10) Životní jubilea občanů v roce 2014 
11) Lesní hospodářství 
12) Nákup kuchyňského vybavení 
13)  Výměna motorového jističe na obecní budově 
14)  Nákup tlakové nádoby k vodárně v prostorách obecní budovy 
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15) Diskuse 
16) Závěr 

 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
 

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

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. 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 na rok 2014 s panem Zdeňkem Polákem. 
Předmětem dohody je úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Dohoda o provedení práce – tvorba, správa a aktualizace webových stránek 
 

Předsedající navrhla uzavřít dohodu o provedení práce s paní Petrou Vavřičkovou. Předmětem dohody je tvorba, správa a 
pravidelná aktualizace webových stránek za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2014 s paní Petrou Vavřičkovou. 
Předmětem dohody je tvorba, správa a aktualizace webových stránek za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

 
5. Účetní odpisový plán na rok 2014 

 

Předsedající předložila členům zastupitelstva účetní odpisový plán obce na rok 2014, který zpracovala účetní obce paní 
Marie Márová. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní odpisový plán obce na rok 2014.  
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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6. Svoz velkoobjemového, nebezpečného a BIO odpadu 
 

Předsedající přednesla návrh na objednávku kontejnerů na objemný a nebezpečný odpad v termínu čtvrtek 3. července 
2014 až neděle 6. července 2014 a objednávku objemného kontejneru na BIO odpad zhruba v polovině listopadu, přesný 
termín bude v předstihu zveřejněn na místech obvyklých. Kontejnery budou umístěny na návsi u kapličky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad v termínu od 
3.7.2014 do 6.7.2014 a objednávku objemného kontejneru na BIO odpad v polovině listopadu 2014. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

7. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu  
 

Předsedající seznámila členy zastupitelstva s návrhem dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého 
komunálního odpadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 na zajištění odvozu a 
uložení tuhého komunálního odpadu. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

*             *             * 

 
8. Obecní heraldika 

 

Předsedající vysvětlila pojem obecní heraldika, zmínila její využití a nastínila proces schválení obecních symbolů. 
Předsedající na základě návrhu člena zastupitelstva Miloslava Vavřičky oslovila přítomné občany, aby vyjádřili svůj názor. 
Nadpoloviční většina přítomných občanů souhlasila s tvorbou obecních symbolů. Předsedající poté dala hlasovat o přijetí 
navrhovaného usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje tvorbu obecních symbolů, tj. znaku a vlajky obce. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
Předsedající dále předložila členům zastupitelstva ukázky práce vybraných heraldiků a heraldických kanceláří a seznámila 
zastupitele obce s jednotlivými cenovými nabídkami na vyhotovení znaku a praporu obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nabídku heraldika Miroslava J. V. Pavlů na zhotovení obecního znaku a vlajky 
obce za cenu ve výši 7000 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
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*             *             * 

9. Jmenování do funkce kronikáře obce 
 

Předsedající v souvislosti s povinností vyplývající ze zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí vést obecní kroniku navrhla 
paní Soňu Polákovou do funkce kronikářky obce. Jmenovaná minimálně jednou ročně předloží členům zastupitelstva ke 
schválení zápis o důležitých či pamětihodných událostech v obci, který následně zapíše do kroniky. Paní Petra Vavřičková 
poté vypracuje elektronickou verzi zápisu ke zveřejnění na webových stránkách obce doplněnou o fotogalerii.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty jmenuje Soňu Polákovou do funkce kronikářky obce. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Paní Václava Langrová, bývalá starostka obce, zmínila, že chybějící zápisy v obecní kronice od roku 1991 do roku cca. 2000 
byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce v roce 2007, tento text se pokusí dohledat a přepíše jej do kroniky. Zápisy 
z následujících let až do současnosti zpracuje nově zvolená kronikářka obce na základě zápisů ze zasedání zastupitelstva 
obce uložených na OÚ, novinových článků, fotogalerie a z jiných dostupných materiálů. 
 

*             *             * 
 

10. Životní jubilea občanů v roce 2014 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v roce 2014 oslaví životní jubilea dva místní občané, a to pan Čejka a pan 
Doležal. Předsedající navrhla zakoupit a předat jubilantům dárkový balíček v hodnotě 600 Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem dárkových košů v hodnotě 600 Kč pro pana Čejku a pana Doležala u 
příležitosti životního jubilea. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

11. Lesní hospodářství 
 

Předsedající informovala o plánované těžbě nemocných, suchých, padlých, vyvrácených a polámaných stromů v obecním 
lese. Poškozené stromy budou označeny čísly a o tyto stromy budou zájemci z řad občanů, kteří se v roce 2013 aktivně 
účastnili obecních brigád, losovat. Termín losování bude v předstihu uveřejněn na místech obvyklých. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

12. Nákup kuchyňského vybavení  
 
Předsedající přednesla návrh na zakoupení sady kávových hrnků s podšálky v celkovém počtu cca. 25 ks do provozovny 
místního pohostinství, z původní sady je k dispozici jen 5ks. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem sady kávových hrnků s podšálky do provozovny místního pohostinství. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
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*             *             * 
 

13. Výměna motorového jističe na obecní budově  
 

Člen zastupitelstva Radek Šťastný přednesl návrh na navýšení proudové hodnoty jističe na obecní budově z 16A na 25A, 
současná velikost jističe je nedostačující. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje výměnu motorového jističe (16A za 25A) na obecní budově. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

14. Nákup tlakové nádoby k vodárně v prostorách obecní budovy 
 

Člen zastupitelstva Miloslav Vavřička přednesl návrh na pořízení nové tlakové nádoby k vodárně situované v objektu obecní 
budovy, stav současné tlakové nádoby je již nevyhovující. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup nové tlakové nádoby k vodárně umístěné v prostorách obecní budovy. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
15. Diskuse 
 

Výsuvný žebřík k odstrojení vánočního světelného řetězu – pan Šťastný zajistí dopravu žebříku z Krchleb 
Betonové schody do stráně za budovou OÚ – pan Polák kontaktuje pana Plichtu 
Myslivecký ples MS Močovice – termín 11. 1. 2014 
Staročeské stavění májí – termín 10. 5. 2014 
Obecní kontejner umístěný v ZDV Krchleby  

 
*             *             * 

16. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 5. 1. 2014 
 

1. Usnesením č. 1/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 2/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 3/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2014 s panem 
Zdeňkem Polákem. Předmětem dohody je úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 

4. Usnesením č. 4/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2014 s paní Petrou 
Vavřičkovou. Předmětem dohody je tvorba, správa a aktualizace webových stránek za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 

5. Usnesením č. 5/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje účetní odpisový plán obce na rok 2014. 

6. Usnesením č. 6/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad 
v termínu od 3.7.2014 do 6.7.2014 a objednávku objemného kontejneru na BIO odpad v polovině listopadu 2014. 

7. Usnesením č. 7/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 na 
zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. 

8. Usnesením č. 8/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje tvorbu obecních symbolů, tj. znaku a vlajky obce. 

Usnesením č. 9/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nabídku heraldika Miroslava J. V. Pavlů na zhotovení obecního 
znaku a vlajky obce za cenu ve výši 7000 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 

9. Usnesením č. 10/2014 zastupitelstvo obce Vodranty jmenuje Soňu Polákovou do funkce kronikářky obce. 

10. Usnesením č. 11/2014 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem dárkových košů v hodnotě 600 Kč pro pana Čejku a 
pana Doležala u příležitosti životního jubilea. 

11. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o plánované těžbě nemocných, suchých, padlých, vyvrácených a 
polámaných stromů v obecním lese. 

12. Usnesením č. 12/2014 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem sady kávových hrnků s podšálky do provozovny 
místního pohostinství. 

13. Usnesením č. 13/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje výměnu motorového jističe (0,16A za 25A) na obecní budově. 

14. Usnesením č. 14/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup nové tlakové nádoby k vodárně umístěné v prostorách 
obecní budovy. 

 

Přílohy zápisu: 

x 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 1. 2014 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

 
 

 

Razítko obce: 


