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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 8. října 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 Patál ml. byl omluven 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. 71 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)  Rozpočtové opatření č. 1 
4)  Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
5)  Volby do zastupitelstev obcí 2014 
6) Sečení travních ploch v obci a okolí 
7) Diskuse 
8)  Závěr 

 
 
Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 
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Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 72 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Rozpočtové opatření č. 1 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 1/2014, které je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 73 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

 

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

Předsedající informovala členy zastupitestva a přítomné občany, že ústní jednání nařízené na den 17. září 2014 v 14:45 
hodin u Okresního soudu v Kutné Hoře, bylo na žádost žalované odročeno na den 10. listopadu 2014 ve 13 hodin.  

 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

5. Volby do zastupitelstev obcí 2014 
 

Předsedající na základě informace od Městského úřadu v Čáslavi informovala členy zastupitelstva a přítomné občany o 
registraci tří kandidátních listin pro podzimní volby do zastupitelstva obce – nezávislý kandidát Ing. Václava Langrová, 
sdružení nezávislých kandidátů „Pro obec krásnější“ a sdružení nezávislých kandidátů „Pro rozvoj obce“. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

6. Sečení traních ploch v obci a okolí 
 

Předsedající informovala, že sečení travních ploch podél komunikace od Souňova, ke splavu, V Polníku a k obci Kluky zajistí 
ZDV Krchleby, a. s. v průběhu října. Sečení travních ploch v obci a mezi vysázenýni stromky v lese provedou zaměstnanci 
obce dle potřeby. 

 

 Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

7. Diskuse 
 

 Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

8. Závěr 
 

Předsedající na závěr poděkovala členům zastupitelstva za dosavadní spolupráci a popřála všem kandidátům mnoho 
úspěchů v nastávajících volbách do zastupitelstva obce. Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 

 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 8. 10. 2014 
 

1. Usnesením č. 71/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 72/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 73/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014. 

4. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o odročení soudního jednání ve věci pěší cesty z Vodrant do 
Krchleb. 

5. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o registraci tří kandidátních listin pro podzimní volby do 
zastupitelstva obce. 

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o sečení travních ploch v obci a jejím okolí. 

 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 10. 2014 
 

 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

 
 

 

Razítko obce: 


