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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 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. 44 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) Schválení dodatku ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
4) Schválení nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
5) Schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
6) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
7) Zakoupení materiálu k opravě místních komunikací  
8) Objednávka stavební mechanizace 
9) Obecní brigády 
10) Obecní heraldika 
11) Posunutí doby nočního klidu 
12) Diskuze 
13) 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. 45 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Schválení dodatku ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
 

Předsedající přednesla Dodatek č. 10 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Změna Smlouvy se týká počtu vývozů 1100 l kontejnerů na tetrapak z 6 na 12 x ročně, 
přičemž 6 vývozů bude poskytnuto zdarma. Cena za svoz separovaných odpadů se nemění. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 na zajištění 
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  a pověřuje starostku 
jeho podpisem. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 46 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Schválení nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
 

Předsedající navrhla uzavřít novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, 
a.s. na dobu neurčitou, a to včetně Dodatku č. 1, který umožňuje pověřit svozovou firmu výkaznictvím jménem obce pro 
potřeby smlouvy. Změna smlouvy souvisí s prodloužením autorizace obalové společnosti EKO-KOM Ministerstvem životního 
prostředí do roku 2020, s úpravou podmínek autorizace a rovněž s novým občanským zákoníkem, který do smluvních vztahů 
vnáší určité změny.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít Smlouvu č. OS201420005298, o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 47 bylo schváleno. 
 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů, kterým obec pověřuje svozovou firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (provozovnu Čáslav) výkaznictvím 
jménem obce pro potřeby Smlouvy. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 48 bylo schváleno. 

 
*             *             * 
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5. Schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
 

Předsedající přednesla návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. Změna smlouvy souvisí 
s přijetím nového občanského zákoníku. Základní ujednání smlouvy (předmět nájmu, doba nájmu, výše nájmu a způsob jeho 
platby) zůstávají beze změny.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s paní Alenou 
Vavřičkovou, IČ: 41434277, trvalé bydliště Vodranty 27, 286 01 Čáslav. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 49 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

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

 
Předsedající informovala členy zastupitelstva obce, že soudní jednání nařízené na středu 2. dubna 2014 v 14:45 hodin bylo 
na základě žádosti právního zástupce žalované zrušeno a odročeno na dobu neurčitou. Následně byl soudem nařízen termín 
ústního jednání na den 14. května 2014 v 8.30 hod. u Okresního soudu v Kutné Hoře, č. dv. 230, 2. patro. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

7. Zakoupení materiálu k opravě místních komunikací 
 
Předsedající přednesla návrh na zakoupení asfaltového recyklátu k výspravě místních komunikací v obci za cenu ve výši do 
50 tis. Kč včetně dopravy. Místostarosta dále navrhl zakoupit betonové žlabovky k odvádění dešťové vody v počtu cca. 35 ks 
a kamenný prach v množství 3 tuny k uložení žlabovek a betonových panelů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku asfaltového recyklátu k výspravě místních komunikací v obci, nákup 
betonových žlabovek k odvádění dešťové vody a nákup kamenného prachu k usazení žlabovek dle dohodnutého množství. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 50 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

8. Objednávka stavební mechanizace 
 
Místostarosta v souvislosti s opravou místních komunikací v obci přednesl návrh na objednávku stavební mechanizace 
(grejdr, válec, bagr, UNC nakladač). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku stavební mechanizace (grejdr, silniční válec, minibagr, UNC nakladač) 
včetně dopravy za účelem výspravy místních komunikací. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 51 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
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9. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících obecních brigád: 
 

- sázení lesních stromků, 
- instalace žlabovek/betonových panelů podél místní komunikace za obcí ve směru ke splavu, 
- letní nátěr stromků proku okusu zvěří. 

 

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

- sázení lesních stromků – termín neděle 27. dubna 2014 od 8 hod., 
- instalace žlabovek/betonových panelů podél místní komunikace za obcí ve směru ke splavu, 
- letní nátěr stromků proti okusu zvěří. 

Termíny brigád budou upřesněny na místech obvyklých a vyhlášeny obecním rozhlasem. Brigády se uskuteční pouze za 
příznivého počasí.  
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

10. Obecní heraldika 
 

Předsedající představila členům zastupitelstva dva návrhy vlajek zpracované heraldikem J. V. Pavlů k vybranému znaku 
obce. Zastupitelé se vyslovili pro prapor variantu č. 1. Poté předsedající nechala hlasovat. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje prapor č. 1 zpracovaný heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů jako symbol obce a 
pověřuje starostku k podání žádosti o schválení obecních symbolů Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.  
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 53 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

11. Posunutí doby nočního klidu 
 

Předsedající přednesla žádost SDH Vodranty o posunutí počátku nočního klidu dne 10. května 2014 z 22:00 hod. na 02:00 
hod. ranní v souvislosti s pořádáním tradiční kulturní akce „Stavění májí“. Taneční zábava se uskuteční v místním 
pohostinství, kde se zároveň bude opékat sele na rožni. Občané budou o změně doby nočního klidu informováni na místech 
obvyklých. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty na základě žádosti SDH Vodranty schvaluje pořádání taneční zábavy v místním pohostinství 
a posunutí počátku nočního klidu dne 10. 5. 2014 z 22:00 hod. na 02:00 hod. ranní v souvislosti s konáním tradiční kulturní 
akce „Stavění májí“. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 54 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

 

12. Diskuze 
 

 Návrh na úpravu směrnic obce – po krátné diskuzi předsedající navrhla projednat tento bod na příštím zasedání ZO. 
 

*             *             * 
 

13. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 23. 4. 2014 
 

1. Usnesením č. 44/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 45/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 46/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 
S/100295/05600078/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. a pověřuje starostku jeho podpisem. 

4. Usnesením č. 47/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít Smlouvu č. OS201420005298, o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostku obce jejím 
podpisem. 

 Usnesením č. 48/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů, kterým obec pověřuje svozovou firmu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (provozovnu Čáslav) 
výkaznictvím jménem obce pro potřeby Smlouvy. 

5. Usnesením č. 49/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s paní 
Alenou Vavřičkovou, IČ: 41434277, trvalé bydliště Vodranty 27, 286 01 Čáslav. 

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o odročení soudního jednání. 

7. Usnesením č. 50/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku asfaltového recyklátu k výspravě místních 
komunikací v obci, nákup betonových žlabovek k odvádění dešťové vody a nákup kamenného prachu k usazení žlabovek  dle 
dohodnutého množství. 

8. Usnesením č. 51/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku stavební mechanizace (grejdr, silniční válec, 
minibagr, UNC nakladač) včetně dopravy za účelem výspravy místních komunikací. 

9. Usnesením č. 52/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání následujících obecních brigád: 
 - sázení lesních stromků – termín neděle 27. dubna 2014 od 8 hod., 
 - instalace žlabovek/betonových panelů podél místní komunikace za obcí ve směru ke splavu, 
 - letní nátěr stromků proti okusu zvěří. 
Termíny brigád budou upřesněny na místech obvyklých a vyhlášeny obecním rozhlasem. Brigády se uskuteční pouze za 
příznivého počasí.  

10. Usnesením č. 53/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo prapor č. 1 zpracovaný heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů 
jako symbol obce a pověřuje starostku k podání žádosti o schválení obecních symbolů Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky. 

11. Usnesením č. 54/2014 zastupitelstvo obce Vodranty na základě žádosti SDH Vodranty schválilo pořádání taneční zábavy 
v místním pohostinství a posunutí počátku nočního klidu dne 10. 5. 2014 z 22:00 hod. na 02:00 hod. ranní v souvislosti s 
konáním tradiční kulturní akce „Stavění májí“. 

 
 

Přílohy zápisu: X 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 4. 2014 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 

 

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

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

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

 
 

Razítko obce: 


