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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 4. srpna 2014 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička  

Omluveni: Milan Paták ml. 

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 pět členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Milan Paták ml. se omluvil řádně a včas. 
 
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 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 64 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 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)  Nabídka KPÚ k úplatnému převodu pozemku 
4)  Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 
5)  Projednání a schálení záměru vybudovat odvodňovací žlab 
6)  Termín voleb do zastupitelstev obcí 2014 
7)  Obecní brigády 
8) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
9) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Močovice – Poldr Cihelna 
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. 65 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Nabídka KPÚ k úplatnému převodu pozemků 

 
Předsedající přednesla nabídku Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj na úplatný převod pozemku p. č. 
179 v k. ú. Vodranty o celkové výměře 7100 m

2
 za cenu v místě obvyklou (dle informace od místního odhadce kolem 

15Kč/m
2
). Cena pozemku včetně nákladů spojených s převodem budou hrazeny z přebytků hospodaření předchozích let. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nabídku Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj na úplatný 
převod pozemku p. č. 179 v k. ú. Vodranty o celkové výměře 7100 m

2
 za cenu v místě obvyklou. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 66 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4.  Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva žádost manželů Králíkových o projednání souhlasného prohlášení o shodě na 
průběhu hranic pozemků parc. č. 52/1 (zahrada) a parc. č. 230/2 (ostatní komunikace) v k. ú. Vodranty. Součástí 
souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemků 60 – 4/2014 zpracovaný geodetem 
Vladimírem Šindelářem. Hranice pozemků byly v terénu označeny a zaměřeny dne 5. 4. 2014. Na základě geometrického 
plánu budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. 52/1 a 230/2 v k.ú. 
Vodranty dle geometrického plánu 60 – 4/2014 a pověřuje starostku jeho podpisem. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 67 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

 
5.  Projednání a schálení záměru vybudovat odvodňovací žlab 

 

Na základě žádosti pana Hájka předsedající přednesla návrh na vybudování odvodňovacího žlabu na pozemku p. č. 235/1, p. 
č. st. 13, p. č. 38 a p. č. 94/1, vše v k. ú. Vodranty, který by odváděl dešťovou vodu z návsi pod kapličkou. V současné chvíli 
dešťová voda z návsi stéká nekoordinovaně do dvora pana Hájka. Část navrhovaného žlabu ve směru od návsi by byla 
zpevněna betonovými žlabovkami, dále by žlab přešel v přírodní koryto, které by ústilo na okraji lesa nad potokem 
Klejnárka. Předsedající doporučila členům zastupitelstva nejprve vytyčit přesnou trasu, kudy by žlab vedl a vyhodnotit, zdali 
je takové řešení v terénu vzhledem ke skalnatému podloží a blízkosti obecní studny vůbec možné. Starostka projedná 
navrhované řešení s příslušnými úřady. Tento bod bude opět projednán na některém z příštích zasedání zastupitelstva obce. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 
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6. Termín voleb do zastupitelstev obcí 2014 

 
Předsedající informovala členy zastupitelstva, že se volby do zastupitelstva obce uskuteční na podzim v termínu 10. a 11. 
října 2014. Nejpozději dne 5. srpna 2014 do 16 hod. je třeba podat kandidátní listiny na registrační úřad – Městský úřad 
v Čáslavi u paní Nezbedové. Detailní informace ohledně podávání kandidátních listin, vzory prohlášení kandidátů a vzory 
petic jsou zveřejněny na webových stránkách Městského úřadu v Čáslavi a na webových stránkách Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

7. Obecní brigády 

 
Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících obecních bigád:  
 

- zpevnění plochy kontejnerového stání za obecní budovou - sobota 23. srpna 2014 od 8 hodin, sraz u OÚ, 

- výsadba ovocných stromků – sobota 25. října 2014 od 8 hodin, sraz před budovou OÚ, 

- úklid spadaného listí – sobota 15. listopadu 2014 od 8 hodin, sraz před budovou OÚ. 

 

Termíny brigád budou uveřejněny na místech obvyklých a vyhlášeny místním rozhlasem. Brigády se uskuteční 
pouze za příznivého počasí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 

- zpevnění plochy kontejnerového stání, 
- výsadba ovocných stromků, 
- úklid spadaného listí. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 68 bylo schváleno. 

 
 

Místostarosta v  souvislosti s tímto bodem navrhl zakoupit písek pro stavební účely (množství cca. 1 x avia) a požádat ZDV 
Krchleby, a.s. o jeho uskladnění v zemědělském areálu v obci. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku na 3 tuny písku. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 69 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

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

 
Předsedající informovala členy zastupitelstva, že se ve středu dne 17. 9. 2014 v 14:45 hodin uskuteční jednání před 
Okresním soudem v Kutné Hoře týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb. Soudní jednání je veřejné. Před termínem 
jednání bude domluvena schůzka s právním zástupcem obce za účelem projednání dalšího postupu ve věci.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
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9. Komlexní pozemkové úpravy v k. ú. Močovice – Poldr Cihelna 
 

Předsedající v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami v k. ú. Močovice a částech k. ú. Krchleby u Čáslavi, Čáslav, 
Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty seznámila členy zastupitelstva a přítomné občany s navrhovaným protipovodňovým 
opatřením „Poldr Cihelna“ (parametry - zemní hráz, zatopená plocha cca. 7ha, zatopený objem cca. 0,2 mil. m

3
, max. 

hloubka 2,5 m). Pozemky ve vlastnictví Obce Vodranty nebudou tímto dotčeny. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty v souvislosti s KoPÚ Močovice schvaluje navrhované opatření Poldr Cihelna. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 70 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

10. Diskuse 
 
 Pan Fiala přednesl několik bodů k diskuzi: 

- vyčištění dešťové kanalizace u areálu ZDV Krchleby 
- sekání trávy mezi lesními stromky 
- sekání trávy v obci 
- čas zapínání/vypínání veřejného osvětlení 
- komunikace za obcí ve směru ke splavu – pražce 
- úklid sněhu 
- rybaření v obci. 

 

*             *             * 
 

11. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 4. 8. 2014 
 

1. Usnesením č. 64/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 65/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 66/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nabídku Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský 
kraj na úplatný převod pozemku p. č. 179 v k. ú. Vodranty o celkové výměře 7100 m

2
 za cenu v místě obvyklou.  

4. Usnesením č. 67/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. 
č. 52/1 a 230/2 v k. ú. Vodranty dle geometrického plánu 60 – 4/2014 a pověřuje starostku jeho podpisem. 

5. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí žádost pana Hájka na vybudování odvodňovacího žlabu na dešťovou vodu z 
návsi. 

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí termín voleb do zastupitelstev obcí. 

7. Usnesením č. 68/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání následujících obecních brigád: 

 - zpevnění plochy kontejnerového stání, 

 - výsadba ovocných stromků, 

 - úklid spadaného listí. 

Usnesením č. 69/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku na 3 tuny písku. 

8. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí termín soudního jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb. 

9. Usnesením č. 70/2014 zastupitelstvo obce Vodranty v souvislosti s KoPÚ Močovice schválilo navrhované opatření Poldr 
Cihelna. 

 

Přílohy zápisu: 

x 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 8. 2014 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Razítko obce: 


