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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 27. listopadu 2014 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová 

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17:00 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako „předsedající“).  
  
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Vodranty v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 
desce“.  
 
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. 91 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 následně přednesla body k doplnění. 

 

Doplněný program: 
 

1)  Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)  Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3)  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 
4) Komplexní pozemkové úpravy 
5)  Soudní jednání ve věci o stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
6)  Obecní symboly 
7) Přestavba nevyužívané části obecní budovy 
8) Výměna oken a dveří na obecní budově 
9)  Vánoční setkání seniorů a rozsvícení vánočního stromu 
10) Diskuse 
11)  Závěr 
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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. 92 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 
 

Předsedající předložila zastupitelům k projednání předběžný návrh rozpočtu obce Vodranty na rok 2015 v celkové výši 
902 500 Kč a konstatovala, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný a řada položek ve značné míře odpovídá položkám 
rozpočtu z roku 2014. Přítomní členové zastupitelstva všechny položky návrhu rozpočtu postupně prodiskutovali a vyjádřili 
své stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 (Příloha č. 1). 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 93 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4.  Komplexní pozemkové úpravy 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že obec v souvislosti s usnesením č. 64/2013 obdržela souhlasná stanoviska 
vlastníků nadpoloviční výměry zemědělských pozemků v katastru obce Vodranty k zahájení komplexních pozemkových 
úprav (dále jen „KPÚ“). Žádost o realizaci KPÚ v katastru Vodranty byla předána Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému 
pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj, na Pobočku v Kutné Hoře dne 19. listopadu 2014. Nejdřívější termín pro započetí 
KPÚ je předběžně v roce 2017/2018, resp. po dokončení pozemkových úprav v sousedním katastru Močovice. O dalším 
postupu budou vlastníci zemědělské půdy v katastru obce informováni dopisem, na úřední desce obecního úřadu a na 
webových stránkách obce. 

 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

 

5.  Soudní jednání ve věci o stanovení povinnosti zdržet se bránění vstupu na pozemek 
 

Předsedající informovala o průběhu ústního jednání před soudem prvního stupně, které se uskutečnilo u Okresního soudu 
v Kutné Hoře dne 10. listopadu 2014. Byl proveden důkaz prohlédnutím leteckých snímků, ze kterých je patrné, kudy vedla 
pěšina kolem mlýna č. p. 39 v Krchlebech. Proti tomuto důkazu vznesl zástupce žalované námitku, že tento důkaz je 
nepřípustný, jelikož ho navrhl zástupce Obce Krchleby, která z řízení vystoupila, a dále že neprokazuje žádnou souvislost s 
prohlášením z roku 1847. 
 
Zástupce Obce Vodranty vyjádřil s názorem právního zástupce žalované nesouhlas a požádal soud, aby byl proveden důkaz 
použitím leteckých snímků, které má soud k dispozici. Zástupce žalobce dále navrhl, aby soud nechal vypracovat znalecký 
posudek z oboru geodézie, jak bylo uloženo krajským soudem, a to včetně vyhotovení geometrického plánu pro vytyčení 
případného věcného břemene chůze. Samosoudce se vyjádřil, že důkaz leteckými snímky považuje za přípustný, protože si 
tyto snímky vyžádal soud, byť na návrh jednoho z účastníků řízení.  
 
Ústní jednání bylo poté odročeno na neurčito za účelem vypracování znaleckého posudku z oboru geodézie. Na základě 
vydaného usnesení ze dne 18. 11. 2014 byl ustanoven soudní znalec z oboru geodézie Ing. Lubomír Čech, Kolín, Veltrubská 
378. Soudní znalec stanoví, zda výkon práva služebnosti postihuje pozemek parc. č. 108/6 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 139 m
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plán, kde bude tento rozsah zachycen a přizve konzultanta z oboru ekonomiky, který stanoví peněžní náhradu za zřízení 
tohoto věcného břemene. 

 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

6. Obecní symboly 
 

Předsedající informovala přítomné členy zastupitelstva, že žádost o udělení obecních symbolů byla projednána a schválena 
podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 5. listopadu 2014, následně 
byla postoupena panu předsedovi Hamáčkovi k udělení symbolů. O dalším postupu bude starostka informovat. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

7. Přestavba nevyužívané části obecní budovy 

 
Předsedající přednesla návrh přestavět dlouhodobě nevyužívané prostory obecní budovy (dřívější prodejna se smíšeným 
zbožím) na zasedací místnost. Předsedající dále přednesla návrh na zadání zpracování požadované projektové 
dokumentace. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje přestavět nevyužívanou část obecní budovy (bývalý obchod s potravinami) na 
zasedací místnost a zadání zpracování projektové dokumentace. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 94 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

8. Výměna oken a dveří na obecní budově 

 
Místostarosta Radek Šťastný v návaznosti na předchozí bod přednesl návrh na výměnu stávajících oken a dveří na obecní 
budově. Na základě poptávky byly předloženy tři cenové nabídky na plastová okna a dveře, z nichž byla vybrána nabídka 
s nejnižší cenou ve výši 90 265 Kč od společnosti JSK MONT Kulhavý Sekavec s.r.o., Pobočka Čáslav, IČ:24161021, se sídlem 
Přemysla Otakara II 97, Čáslav 286 01. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje výměnu oken a dveří na obecní budově, výměnu provede společnost JSK MONT 
Kulhavý Sekavec s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 95 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

9. Vánoční setkání seniorů a rozsvícení vánočního stromu 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání již tradičního vánočního setkání seniorů v sobotu dne 29. listopadu 2014. Na 
zajištění akce OÚ poskytne finanční příspěvek ve výši 3 500 Kč (hudba, občerstvení). Předsedající dále navrhla požádat 
kronikářku obce paní Soňu Polákovou, aby na setkání seniorů připravila obecní fotoalbum a zajímavosti z kroniky obce. 
Starostka zhotoví pozvánky a zajistí jejich roznos, pan Paták informuje občany o konání akce rozhlasem, hospodářka obce 
vypomůže s vánoční výzdobu a přípravou občerstvení. 



4 
 

 
Nově zvolená předsedkyně kulturního výboru paní Krumlová dále navrhla, aby OÚ Vodranty uspořádal slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na první adventní neděli dne 30. listopadu 2014. Na zajištění akce bude vyčleněn příspěvek ve výši 1 000 
Kč na občerstvení.  
 
Člen zastupitelstva pan Vavřička k tomuto bodu podotkl, že zdobení stromu světelným řetězem je z výsuvného žebříku již 
vzhledem k výšce stromu obtížné a nebezpečné, a proto by bylo vhodnější zajistit na tuto činnost montážní plošinu. Firma 
Tomáš Havlíček, Masarykova 127, 286 01 Čáslav nabízí práce pomocí montážní plošiny za 550 Kč/hod., doprava 15Kč/km. 
Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání kulturních akcí „Vánoční setkání seniorů 2014“ a „Rozsvícení 
vánočního stromu 2014“ pod záštitou obecního úřadu. Obecní úřad objedná montážní plošinu k ozdobení stromu, připraví 
program obou kulturních akcí a zajistí občerstvení ve výši 3 500 Kč na setkání seniorů a 1 000 Kč na rozsvícení vánočního 
stromu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 96 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

10. Diskuse 
 

 Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

11. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00 hod. 
 

*             *             * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 27. 11. 2014 
 

1. Usnesením č. 91/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 92/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 93/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo návrh rozpočtu na rok 2015 (Příloha č. 1). 

4. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o podání Žádosti o realizaci komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Vodranty.  

5. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o průběhu ústního jednání před soudem prvního stupně, které se 
uskutečnilo u Okresního soudu v Kutné Hoře dne 10. listopadu 2014 a o dalším postupu ve věci.  

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o schválení Žádosti obce o udělení obecních symbolů podvýborem 
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 5. listopadu 2014. 

7. Usnesením č. 94/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo přestavět nevyužívanou část obecní budovy (bývalý obchod s 
potravinami) na zasedací místnost a zadání zpracování projektové dokumentace.  

8. Usnesením č. 95/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo výměnu oken a dveří na obecní budově, výměnu provede 
společnost JSK MONT Kulhavý Sekavec s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku.  

9. Usnesením č. 96/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání kulturních akcí „Vánoční setkání seniorů 2014“ a 
„Rozsvícení vánočního stromu 2014“ pod záštitou obecního úřadu. Obecní úřad objedná montážní plošinu k ozdobení 
stromu, připraví program obou kulturních akcí a zajistí občerstvení ve výši 3 500 Kč na setkání seniorů a 1 000 Kč na 
rozsvícení vánočního stromu. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2015 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2014 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Razítko obce: 


