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10. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 7. prosince 2015 
 

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

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vodranty 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 dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 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 obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
4) Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-02165/15 
5) Žádost SDH Vodranty o pořízení kalového čerpadla 
6) Objednávka nového PC a multifunkčního zařízení pro potřeby obecního úřadu 
7) Objednávka repelentních přípravků k ochraně lesních sazenic proti okusu zvěří 
8) Nákup úklidových prostředků 
9) Nákup zahradního a zimního nářadí 
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10) Finanční dar pro Městskou nemocnici Čáslav 
11) Poškození světelného řetězu na vánočním stromu 
12) Výsledky dotazníkového průzkumu k výstavbě obecní kanalizace a vodovodu 
13) Projednání cenové nabídky na činnosti související s akcí „VODRANTY – KANALIZACE A VODOVOD“ 
14) Lesní hospodářství 
15) Rozpočtové opatření č. 7/2015 
16) Žádost TSProduction.cz o projednání možnosti konání kulturní akce - pojízdné kino 
17) Žádost o navýšení příspěvku na vytápění obecní budovy tuhými palivy 
18) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
19) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 
20) Diskuze 
21) Závěr 

 

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 obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Předsedající vyzvala přítomné zastupitele k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v souladu 
s novelizovaným zněním zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 
ledna 2016. Zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zavádí do praxe několik změn - osvobození od poplatku pro určité skupiny osob (např. fyzické osoby umístěné 
do dětského domova nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením, aj.), zákon nově nebude dovolovat vyměřit 
poplatek poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni splatnosti 
omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, rovněž nabude účinnosti ustanovení § 
16b, na základě kterého může obecní úřad z moci úřední poplatek zcela nebo částečně prominout při mimořádných, 
zejména živelných událostech, a to všem poplatníkům. 

Starostka dále vyzvala přítomné členy zastupitelstva, aby byla zrevidována současná výše poplatku (platná od roku 
2012), která činí 500 Kč/po úlevě 250 Kč pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci a 500 Kč pro fyzické osoby mající 
v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Předsedající připomněla princip stanovení sazby poplatku a 
vyzvala zastupitele, aby schválili jeho navýšení. Argumentovala přitom neustále narůstajícími skutečnými náklady obce 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (za poplatníka a kalendářní rok 2012 = 495 Kč, 2015 = 537 Kč). 
Předsedající navrhla, aby byla sazba poplatku vyhláškou stanovena jako součet skutečných nákladů obce na 
poplatníka/rok ve výši 500 Kč a částky 100 Kč z max. 250 Kč možných, tj. poplatek celkem 600 Kč/poplatníka. 
Zastupitelka obce paní Krumlová vyslovila názor, aby se výše poplatku neměnila. S tím ostatní členové zastupitelstva 
nesouhlasili. 

Předsedající přednesla návrh ponechat splatnost poplatku jako doposud, tj. do 31. března příslušného kalendářního 
roku pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci a do 30. června pro fyzické osoby mající v obci ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci. Starostka mimo to vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili k případným úlevám či 
úplnému osvobození od poplatku, které je možné vyhláškou stanovit. Starostka přednesla návrh na stanovení úlev pro 
fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ve výši 50%, a úplné osvobození od poplatku pro cizince (obtížná 
vymahatelnost poplatku) a děti narozené v daném roce. S uvedenými návrhy všichni z přítomných zastupitelů souhlasili. 
V závěru tohoto bodu předsedající dala prostor pro diskuzi a poté nechala hlasovat. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

*             *             * 
 

4. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-02165/15 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-
02165/15 uzavřenou mezi smluvními stranami ALIS, spol. s.r.o., se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa a Obcí 
Vodranty, se sídlem Vodranty č. p. 25, 286 01 Čáslav. Předmětem smlouvy je právo k užívání software KEO-W Poplatky a 
jiné příjmové agendy (1 licence) za cenu ve výši 2 700 Kč a roční udržovací poplatek 810 Kč. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-02165/15. 
 

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

*             *             * 
 

5. Žádost SDH Vodranty o pořízení kalového čerpadla 
  

Člen zastupitelstva Zdeněk Polák přednesl žádost SDH Vodranty o zakoupení benzínového kalového čerpadla PH – 
PROGRESS 1400 k odčerpávání zatopených prostor či znečištěné vody ze studní. Pořizovací cena 20 473 Kč včetně DPH. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup benzínového kalového čerpadla PH – PROGRESS 1400 pro potřeby 
jednotky dobrovolných hasičů Vodranty. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 95 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

6. Objednávka nového PC a multifunkčního zařízení pro potřeby obecního úřadu 
 

Předsedající přednesla návrh na koupi nového multifunkčního zařízení pro potřeby obecního úřadu namísto stávající 
nefunkční tiskárny. Náklady za opravu tiskárny byly servisem vyčísleny přes 20 tis. Kč (záruční lhůta již vypršela), což je 
vzhledem k současným cenám obdobných zařízení na trhu neekonomické. Starostka navrhla zakoupit barevnou 
laserovou multifunkční tiskárnu Canon i-Senses v hodnotě do 10 tis. Kč včetně DPH, na kterou se aktuálně vztahuje 
promoakce „cashback 1600 Kč a prodloužená záruka na 3 roky“. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup multifunkční tiskárny pro potřeby OÚ v celkové výši do 10 tis. Kč. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 96 bylo schváleno. 
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Předsedající dále předložila členům zastupitelstva cenovou nabídku na pořízení nového PC. Důvodem je především 
zastaralý operační systém (Windows XP). Používání nepodporovaného systému skýtá řadu rizik, přechod na vyšší verzi 
operačního systému však představuje náročnější hardwarové požadavky, resp. nutnost pořídit nový počítač. Cena 
nového PC včetně MS Office 2016 dle nabídky od firmy AutoCont CZ a.s., Politických vězňů 559, 280 00 Kolín ze dne 2. 
12. 2015 činí 23 155 Kč vč. DPH. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí 
usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup nového PC dle cenové nabídky od firmy AutoCont CZ a.s., Politických 
vězňů 559, 280 00 Kolín ze dne 2. 12. 2015. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 2  Proti 3 Zdrželi se 1 
Usnesení nebylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

7. Objednávka repelentních přípravků k ochraně lesních sazenic proti okusu zvěří 
 

Předsedající vznesla návrh na zakoupení repelentních přípravků (Aversol letní 10 kg za cenu cca. 470 Kč a Morsuvin 
zimní 14 kg za cenu cca. 750 Kč) k ochraně sazenic lesních dřevin proti okusu zvěří. Místostarosta obce zmínil, že nějaké 
zásoby jsou ještě skladem a dle jeho odhadu postačí zakoupit přípravky v průběhu příštího roku. Předsedající dala 
hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku repelentních přípravků – 5x Aversol letní 10 kg a 5x Morsuvin 
zimní 14 kg do konce roku 2015. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 5 Zdrželi se 1 
Usnesení nebylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

8. Nákup úklidových prostředků 
 

Předsedající přednesla návrh na pořízení úklidových pomůcek a prostředků k úklidu obecní budovy (mop, smeták, 
lopatka, koště, smetáček, kbelík, leštěnka, prachovka, Iron, Jar). Doposud se úklid provádí pomocí soukromých čisticích 
prostředků. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup úklidových pomůcek a prostředků. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 97 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

9. Nákup zahradního a zimního nářadí 
 

Předsedající přednesla návrh na pořízení zahradního (hrábě, lopata) a zimního (hrablo na sníh, škrabka na led) nářadí. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup zahradního a zimního nářadí k údržbě obecní zeleně a veřejného 
prostranství. 
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Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 98 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

10. Finanční dar pro Městskou nemocnici Čáslav 
 

Předsedající předložila k projednání žádost Městské nemocnice Čáslav o poskytnutí finančního daru na modernizaci 
zdravotnické techniky a vybavení zdravotnických pracovišť. Předsedající navrhla poskytnout dar ve výši 1 000 Kč. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Městské nemocnici Čáslav na 
nákup zdravotnického vybavení a ošetřovatelských pomůcek. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 99 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
11. Poškození světelného řetězu na vánočním stromu 
 

Předsedající informovala o přestřižení světelného řetězu na vánočním stromu neznámým vandalem ve dnech 26. - 27. 
listopadu 2015. Škoda byla vyčíslena do 5 tis. Kč a oznámena na Policii ČR. Z důvodu spoluúčasti na pojistném plnění ve 
výši 10% (min. 2 tis. Kč) nebude vzniklá škoda hlášena jako pojistná událost. Oprava řetězu je již provedena.  
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 

 
12. Výsledky dotazníkového průzkumu k výstavbě obecní kanalizace a vodovodu 
 

Předsedající informovala o výsledcích dotazníkového průzkumu k výstavbě obecní kanalizace a vodovodu. Zájem o 
připojení k vodovodu projevilo 92% vlastníků nemovitostí, zájem o připojení k obecní kanalizaci projevilo 88% vlastníků 
nemovitostí v obci. V návaznosti na výsledky průzkumu zájmu starostka navrhla oslovit projekční kanceláře za účelem 
získání nezávazných cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace (poslouží pro rozhodování o možnostech 
financování, k sestavení rozpočtu obce). K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o 
přijetí usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje oslovit projekční kanceláře za účelem získání nezávazných cenových nabídek 
na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby obecní 
kanalizace a vodovodu. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 100 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
13. Projednání cenové nabídky na činnosti související s akcí „VODRANTY – KANALIZACE A VODOVOD“ 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání cenovou nabídku paní Stanislavy Hrstkové, autorizovaného 
technika v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně-technické, na 
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činnosti související s akcí „Vodranty - vodovod a kanalizace“. Starostka uvedla řadu realizovaných zakázek, na kterých se 
výše jmenovaná podílela (mj. vodovod a kanalizace Močovice, Třebešice, Červené Janovice, ad.) a zmínila i dobré 
reference od starostů z okolních obcí, se kterými dotyčná spolupracovala. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Vodranty ukládá starostce připravit na první zasedání v roce 2016 návrh smlouvy na administraci 
 výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 101 bylo schváleno. 
 

*             *             * 

 
14. Lesní hospodářství 

 
Předsedající informovala o plánované nahodilé těžbě nemocných, suchých, padlých, vyvrácených a polámaných stromů 
v obecním lese. Povolení je rovněž vydáno k těžbě vzrostlých topolů podél vodního toku Klejnárky na hranici obecního 
pozemku parc. č. 144 (trvalý travní porost) v k. ú. Krchleby. Zmíněný pozemek se bude v následujících letech zalesňovat.  
 

Stromy k těžbě budou označeny (zajistí místostarosta p. Šťastný a člen zastupitelstva p. Polák) a o tyto dřeviny budou 
zájemci z řad občanů, kteří se v roce 2015 aktivně účastnili obecních brigád, losovat. Termín losování o palivové dřevo 
bude v předstihu uveřejněn způsobem obvyklým. Cena palivového dřeva je pro občany, kteří se pravidelně účastní 
dobrovolných obecních brigád, stanovena ve výši 100 Kč/m

3
. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající 

dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje samotěžbu nemocných, suchých, padlých, vyvrácených a polámaných stromů 
v obecním lese. Cena palivového dřeva je stanovena ve výši 100 Kč/m

3
. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 102 bylo schváleno. 

 
 Předsedající v souvislosti s plánovaným zalesněním pozemku parc. č. 144 v k. ú. Krchleby citovala stanovisko Povodí 
 Labe k projektu zalesnění. Projekt bude upraven dle jednotlivých připomínek (nahradit smrk jinou dřevinou s hlubším 
 kořenovým systémem, zachovat volný prostor k úpravě koryta podél vodních toků Klejnárky a Medenického potoka) a 
 následně bude požádáno o vydání povolení vodoprávního úřadu k výsadbě v záplavovém území. 
 
 Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

15. Rozpočtové opatření č. 7/2015 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 7/2015. Jedná se o přesun rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala 
hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2015 (Příloha č. 1). 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 103 bylo schváleno. 
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*             *             * 
 

16. Žádost TSProduction.cz o projednání možnosti konání kulturní akce - pojízdné kino 
 

 Předsedající předložila členům zastupitelstva Žádost TSProduction.cz o projednání možnosti konání kulturní akce. Jedná 
 se o nabídku na promítání filmu Tři Bratři (lze vybrat i jiný) v pojízdném kině, celková cena za produkci 7 950 Kč vč. DPH. 
 Společnost dále nabízí kulturní program pro děti – diskotéku, soutěže a světelné efekty za 4 000 Kč vč. DPH, ve spojení 
 s kinem jen za 2 000 Kč vč. DPH. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nabídku společnosti TSProduction.cz na uspořádání kulturní akce v obci. 
 

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

 

*             *             * 

 
17. Žádost o navýšení příspěvku na vytápění obecní budovy tuhými palivy 
 

Předsedající předložila žádost paní Aleny Vavřičkové o navýšení příspěvku na vytápění obecní budovy tuhými palivy. OÚ 
v současné době přispívá pouze na vytápění kanceláře obecního úřadu, s přestavbou prodejny na zasedací místnost je 
však nutné vytápět i tuto místnost navíc. Výše jmenovaná žádá o příspěvek na tuhá paliva ve výši 40% z celkových 
ročních nákladů na vytápění obecní budovy. Z důvodu možného střetu zájmů se hlasování zdrželi člen zastupitelstva pan 
Vavřička a starostka sl. Vavřičková. 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje navýšení příspěvku na tuhá paliva k vytápění prostor obecního úřadu ve výši 
40% z celkových ročních nákladů na otop. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 2 
Usnesení č. 104 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

18. Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
 
 Předsedající informovala o průběhu mimosoudního řešení sporu o pěší cestu do obce Krchleby. Geometrický plán nové 
 pěšiny je již vyhotoven a čeká se na jeho schválení místně příslušným katastrálním úřadem. 
 
 Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

19. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016  

 
Předsedající předložila zastupitelům k projednání předběžný návrh rozpočtu Obce Vodranty na rok 2016 v celkové výši 
994 000 Kč a konstatovala, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný a řada položek ve značné míře odpovídá položkám 
rozpočtu z roku 2015. Přítomní členové zastupitelstva všechny položky návrhu rozpočtu postupně prodiskutovali a 
vyjádřili své stanovisko. Výdajová stránka rozpočtu byla upravena dle jednotlivých připomínek zastupitelů. Předsedající 
poté dala prostor občanům vyjádřit se k navrženému rozpočtu. Žádné dotazy ani připomínky sděleny nebyly. Starostka 
proto dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje návrh rozpočtu Obce Vodranty na rok 2016 (Příloha č. 2). 
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Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 105 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
20. Diskuze 
  

Kolaudace obecní budovy – štít obecní budovy, změna užívání stavby (schůzovní místnost). 
Malované Mapy – vyhotoven podklad velkoformátové mapy, požadované materiály (historie obce, fotografie, znak 
obce) pro další tvorbu mapy předány. 
 

*             *             * 
 

21. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 7. 12. 2015 
 

1. Usnesením č. 91/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 92/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 93/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

4. Usnesením č. 94/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-
02165/15. 

5. Usnesením č. 95/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup benzínového kalového čerpadla PH – PROGRESS 
1400 pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů Vodranty. 

6. Usnesením č. 96/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup multifunkční tiskárny pro potřeby OÚ v celkové 
výši do 10 tis. Kč. 

Zastupitelstvo obce Vodranty neschválilo nákup nového PC dle cenové nabídky od firmy AutoCont CZ a.s., Politických 
vězňů 559, 280 00 Kolín ze dne 2. 12. 2015. 

7. Zastupitelstvo obce Vodranty neschválilo objednávku repelentních přípravků – 5x Aversol letní 10 kg a 5x Morsuvin 
zimní 14 kg do konce roku 2015. 

8. Usnesením č. 97/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup úklidových pomůcek a prostředků. 

9. Usnesením č. 98/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup zahradního a zimního nářadí k údržbě obecní 
zeleně a veřejného prostranství. 

10. Usnesením č. 99/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Městské 
nemocnici Čáslav na nákup zdravotnického vybavení a ošetřovatelských pomůcek. 

11. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o poškození světelného řetězu na vánočním stromu. 

12. Usnesením č. 100/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo oslovit projekční kanceláře za účelem získání 
nezávazných cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení a 
realizaci stavby obecní kanalizace a vodovodu. 

13. Usnesením č. 101/2015 zastupitelstvo obce Vodranty uložilo starostce připravit na první zasedání v roce 2016 návrh 
smlouvy na administraci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.  

14. Usnesením č. 102/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo samotěžbu nemocných, suchých, padlých, vyvrácených a 
polámaných stromů v obecním lese. Cena palivového dřeva je stanovena ve výši 100 Kč/m3. 

15. Usnesením č. 103/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2015 (Příloha č. 1). 

16. Zastupitelstvo obce Vodranty neschválilo nabídku společnosti TSProduction.cz na uspořádání kulturní akce v obci. 

17. Usnesením č. 104/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo navýšení příspěvku na tuhá paliva k vytápění prostor 
obecního úřadu ve výši 40% z celkových ročních nákladů na otop. 

18. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o průběhu mimosoudního řešení sporu. 

19. Usnesením č. 105/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo návrh rozpočtu Obce Vodranty na rok 2016 (Příloha č.2). 

 

 

Přílohy zápisu:  

 

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 7/2015 
 

Příloha č. 2 - Návrh rozpočtu Obce Vodranty na rok 2016 
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Zápis byl vyhotoven dne: 12. 12. 2015 
 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 
 

 

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

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

  
Starostka: Ilona Vavřičková  .............................................. dne ............................................ 
 
 
 
      
 
 
 
       Razítko obce: 
 


