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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30)  

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Milan Paták st., 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 pět členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Člen zastupitelstva Zdeněk Polák se dostavil 
v 18:30hod. 
 
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 

  

*             *             * 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
  

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Milana Patáka st. a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Milana Patáka st. a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu 
Vavřičkovou. 
  
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 33 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) Volby do Evropského parlamentu 
4)  Opravy místních komunikací 
5) Žádost o ukončení odběru (dodávky) elektřiny  
6) Pálení čarodějnic 
7) Obecní brigády  
8) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb  
9)  Násilné vniknutí do budovy obecního úřadu & zabezpečení objektu 
10)  Diskuze 
11)  Závěr 

 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 34 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Volby do Evropského parlamentu  
 

Předsedající informovala o termínu konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. V Česku se bude volit 21 zástupců z celkového 
počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát. Oproti minulému volebnímu období budeme mít o jednoho 
europoslance méně, což souvisí s celkovým snížením počtu křesel v Evropském parlamentu ze současných 766 na budoucích 
751. 

 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

4. Opravy místních komunikací 
 

Předsedající přednesla návrh na opravu místních komunikací v obci asfaltovým recyklátem u č.p. 30 v místě otáčení vozidel, 
komunikace za obcí ve směru ke splavu a komunikace od „Ostrova“ k „brodu“. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje výspravu místních komunikací asfaltovým recyklátem - u č.p. 30, za obcí ve směru 
ke splavu a od „Ostrova“ k brodu. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

5. Žádost o ukončení odběru (dodávky) elektřiny 
 

Předsedající přednesla zastupitelstvu obce k projednání návrh na ukončení smlouvy na dodávku elektřiny do místního 
obchodu. Předsedající zdůvodnila předložený návrh tím, že obchod je dlouhodobě nevyužívaný.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje ukončení smlouvy na dodávku elektřiny se společností ČEZ, a.s. do místní prodejny 
z důvodu dlouhodobého nevyužívání prostor. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

6. Pálení čarodějnic 
 

Předsedající přednesla návrh na zajištění občerstvení (džus 2ks, vuřty 20ks, chléb 1ks, hořčice 1ks) pro děti u příležitosti 
„Pálení čarodějnic“. Akce bude v letošním roce probíhat ve formě malého táboráku za obecní budovou. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup občerstvení pro děti u příležitosti „Pálení čarodějnic“. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 37 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

7. Obecní brigády 
 
Předsedající přednesla návrh na uspořádání obecních brigád: 
 - úklid za obecní budovou, oprava schodiště k dětskému hřišti, betonáž obrubníků, instalace pružinových houpaček v 
termínu 19. dubna 2014 od 8 hod. Brigáda se uskuteční pouze za příznivého počasí.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání obecní brigády – úklid za obecní budovou, oprava schodiště k 
dětskému hřišti, betonáž obrubníků, instalace pružinových houpaček v termínu 19. dubna 2014 od 8 hod. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38 bylo schváleno. 

 
Místostarosta Radek Šťasný v souvislosti s výstavbou přístupové pěšiny k dětskému hřišti přednesl návrh na zakoupení 
potřebného množství cementu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup 8 ks pytlů cementu k betonáži zahradních obrubníků. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 39 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

8. Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
 

Předsedající informovala přítomné občany a členy zastupitelstva, že Okresní soud v Kutné Hoře dne 7. 3. 2014 vydal 
usnesení pod č.j. 5 C 96/2010-259, kterým bylo řízení proti žalovanému Janu Vančatovi zastaveno a soud pokračuje v řízení 
na straně žalované s Bc. Helenou Vančatovou. S ohledem na změnu procesní situace, soud povolil zástupci žalovaného 
prodloužení lhůty k vyjádření obce Vodranty o 30 dnů. 
 

Předsedající v závěru připomněla termín následujícího soudního jednání, které se uskuteční ve středu 2. dubna 2014 v 14:45 
hodin, číslo dv. 230, II. patro u Okresního soudu v Kutné Hoře. Jednání je veřejné. 

 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

 Na zasedání zastupitelstva Obce Vodranty se dostavil člen zastupitelstva Zdeněk Polák – příchod 18:30. 
 

*             *             * 
 

 

9. Násilné vniknutí do budovy obecního úřadu & zabezpečení objektu 
 

Předsedající informovala členy zastupitelstva o vloupání neznámého pachatele do budovy obecního úřadu v noci z 18. na 
19. března 2014. Při vloupání vznikla škoda poškozením vchodových dveří do čekárny, poškozením bezpečnostní mříže a 
poničením vstupních dveří do místnosti obecního úřadu. Zloděj dále poškodil dvě uzamykatelné plechové skříně a odcizil 
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pokladnu s hotovostí v celkové výši 1 988,- Kč, prázdné bankovní šeky a elektroniku. Vzniklá škoda je v řešení s pojišťovnou 
Uniqa, u které je obec pojištěna. 
 

Starostka v souvislosti s vloupáním navrhla provést důkladnější zabezpečení objektu. Členům zastupitelstva byly předloženy 
cenové nabídky na zabezpečení dle požadované specifikace od tří dodavatelů. Vzhledem k nejnižší nabízené ceně 
místostarosta Radek Šťastný doporučil vybrat firmu Michal Blažek, Kutná Hora - Šipší, 17. listopadu 115, PSČ 284 01. 
Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zabezpečení obecní budovy dle požadované specifikace firmou Michal Blažek, 
Kutná Hora - Šipší, 17. listopadu 115, PSČ 284 01, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 1 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 40 bylo schváleno. 

 

Předsedající v souvislosti s vloupáním do kanceláře obecního úřadu přednesla návrh na zakoupení nových vchodových 
bezpečnostních dveří namísto vstupních dřevěných dveří do místnosti OÚ, které byly při vloupání poničeny.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje pořízení a instalaci bezpečnostních dveří do budovy obecního úřadu namísto 
vchodových dveří poškozených při vloupání. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 41 bylo schváleno. 

 

Předsedající dále přednesla návrh na instalací kovové mříže na okno v zadní části budovy č.p. 25.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje pořízení a instalaci kovové mříže na okno v zadní části obecní budovy. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 42 bylo schváleno. 

 

Předsedající přednesla návrh na zakoupení nového radiomagnetofonu a externího disku pro zálohování dat, které byly při 
vloupání neznámým pachatelem odcizeny a vyplacení náhrady škody panu I. Č. za odcizený zapůjčený projektor ve výši 
pořizovací ceny. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení nového radiomagnetofonu a externího disku, které byly při vloupání do 
budovy obecního úřadu odcizeny a náhradu škody panu I. Č. za odcizený zapůjčený projektor dle Smlouvy o výpůjčce ze 
dne 30. listopadu 2013 ve výši pořizovací ceny. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 43 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

10. Diskuze 
 

Těžba palivového dřeva v obecním lese – ukončení prací. 
 

*             *             * 
 

11. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 30. 3. 2014 
 

1. Usnesením č. 33/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Milana Patáka st. a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 34/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o termínu konání voleb do Evropského parlamentu. 

4. Usnesením č. 35/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo výspravu místních komunikací asfaltovým recyklátem - u č.p. 
30, za obcí ve směru ke splavu a od „Ostrova“ k přejezdu. 

5. Usnesením č. 36/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo ukončení smlouvy na dodávku elektřiny se společností ČEZ, 
a.s. do místní prodejny z důvodu dlouhodobého nevyužívání prostor. 

6.  Usnesením č. 37/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup občerstvení pro děti u příležitosti „Pálení čarodějnic“. 

7. Usnesením č. 38/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání obecní brigády – úklid za obecní budovou, oprava 
schodiště k dětskému hřišti, betonáž obrubníků, instalace pružinových houpaček v termínu 19. dubna 2014 od 8 hod. 

Usnesením č. 39/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup 8 ks pytlů cementu k betonáži zahradních obrubníků. 

8. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře č.j. 5 C 96/2010-259 a o 
termínu ústního jednání. 

9. Usnesením č. 40/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zabezpečení obecní budovy dle požadované specifikace 
firmou Michal Blažek, Kutná Hora - Šipší, 17. listopadu 115, PSČ 284 01, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. 

Usnesením č. 41/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo pořízení a instalaci bezpečnostních dveří do budovy obecního 
úřadu namísto vchodových dveří poškozených při vloupání. 

Usnesením č. 42/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo pořízení a instalaci kovové mříže na okno v zadní části obecní 
budovy. 

Usnesením č. 43/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zakoupení nového radiomagnetofonu a externího disku, které 
byly při vloupání do budovy obecního úřadu odcizeny a náhradu škody panu I. Č. za odcizený zapůjčený projektor dle 
Smlouvy o výpůjčce ze dne 30. listopadu 2013 ve výši pořizovací ceny. 

 

Přílohy zápisu: 

x 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 4. 2014 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 

Ověřovatelé: Milan Paták st.  .............................................. dne ........................................... 

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

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

 
 
 

 
 

 

Razítko obce: 


