
OBEC VODRANTY, Vodranty č. p. 25, Čáslav 286 01 

  IČO: 00640085, tel.: 327 377 043, fax.: 327 377 043,  

DS: OVM, 7cnasjt, e-mail: obec.vodranty@seznam.cz, http://www.vodranty.cz/ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 

7. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 7. září 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. 67 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 žádosti o souhlas s oplocením pozemku 
4) Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o odkup pozemku pod trafostanicí 
5) Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 

odpadu 
6) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
7) Rozpočtové opatření č. 4/2015 
8) Kontrola a čištění komínů 
9) Oprava komunikací v obci 
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10) Obecní brigády 
11) Lesní hospodářství 
12) Rozbor vody z obecní studny 
13) Diskuze 
14) 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. 68 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Projednání žádosti o souhlas s oplocením pozemku 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva k projednání žádost manželů paní A. K. a pana M. K. o souhlas s oplocením 
pozemku parc. č. 52/1 – zahrada, zapsaného na LV č. 10009 v katastrálním území Vodranty, obec Vodranty, u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti Kutná Hora. Obec je vlastníkem sousedního pozemku 
parc. č. 230/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace. Zaměření a vytyčení hranice pozemku geodetem již proběhlo. Před 
hlasováním byl dán prostor členům zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s oplocením pozemku parc. č. 52/1 – zahrada, zapsaného na LV č. 10009 v 
katastrálním území Vodranty, obec Vodranty, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště 
Kutná Hora. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 69 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemku pod trafostanicí 
  

Předsedající informovala zastupitele, že společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
Podmokly, projevila zájem o odkup zastavěné části pozemku pod trafostanicí v obci Vodranty. Důvodem je snaha o 
narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 115, v k. ú. Vodranty ve vlastnictví obce, na kterém je umístěna 
distribuční trafostanice TS Obec KH_0208 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Bohužel, z důvodu dovolené se do dnešního 
zasedání zastupitelstva obce nepodařilo spojit s pracovníkem ČEZ Distribuce, a.s., který má tuto záležitost na starost a 
upřesnit konkrétní podmínky prodeje. Starostka dodá potřebné informace na dalším zasedání zastupitelstva obce. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

5. Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 
odpadu 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva ke schválení Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 
se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Změna 
se týká navýšení četnosti svozů 1100 l kontejnerů na papír z 12x na 26x ročně z důvodu nedostatečné kapacity nádoby, 
tetrapak z 12x na 13x ročně, sklo z 12x na 13x ročně a v poskytnuté slevě na svoz kontejnerů na plast a papír. Ostatní 
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ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Před hlasováním byl dán prostor členům zastupitelstva i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100295/05600078/001/2008 se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 70 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

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

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že se dne 14. 7. 2015 uskutečnila schůzka právních zástupců za účelem 
projednání možnosti smírného vyřešení soudního sporu. Starostka přednesla návrhy žalované na mimosoudní 
vypořádání věci: 1) zřízení cyklostezky přes brod (obce si zjistí možnost využití vhodného dotačního titulu), 2) přemístění 
stávající lávky do místa současného brodu s tím, že žalovaná nechá vypracovat odborný odhad na finanční náročnost 
takové akce, 3) zachování stávající lávky a vedení věcného břemene bezprostředně po pravém břehu Klejnárky až na 
veřejnou komunikaci u brodu ve vlastnictví obce Krchleby.  
 
Zastupitelé obce Vodranty se na pracovní schůzce dne 5. 8. 2015 vyjádřili pro variantu č. 3) s tím, že bude nutné 
s žalovanou upřesnit detailní podobu smíru. Starostka do těchto jednání rovněž přizvala zástupce sousední obce 
Krchleby a správce toku Povodí Labe, se kterými bude třeba vyjasnit vlastnická práva ke všem pozemkům, po kterých by 
vedla nová trasa pěšiny.  
 
Sl. Vavřičková požádala starostku obce Krchleby, aby na zasedání zastupitelstva obce projednali směnu rozorané 
komunikace ve vlastnictví obce Krchleby (poz. parc. č. 368 v k. ú. Krchleby o výměře 417 m

2
) za pozemky žalované 

vedoucí podél toku Klejnárky od současné lávky k brodu. Zastupitelstvo obce Krchleby s tímto návrhem souhlasilo, nová 
pěšina by tak mohla být ve vlastnictví obce Krchleby a nebylo by třeba zřizovat věcné břemeno k pozemkům žalované.  
 
Příští schůzka za účelem stanovení dalšího postupu ve věci je naplánována na 14. 9. 2015. Soudní jednání nařízené na 
den 27. července 2015 od 9 hodin bylo z důvodu snahy o mimosoudní řešení sporu zrušeno a odloženo na neurčito. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2015 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 4/2015. Jedná se o přesun rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými paragrafy a položkami bez dopadu na celkový objem rozpočtu. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015 (Příloha č. 1). 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 71 bylo schváleno. 
 

 

*             *             * 

8. Kontrola a čištění komínů 
 

Předsedající navrhla zprostředkovat občanům pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest některým z místních 
kominíků. Zájemci o tyto služby se mohou nezávazně hlásit do 20. září 2015 na obecním úřadu. Cena a termín příjezdu 
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kominíka budou v předstihu uveřejněny na místech obvyklých a vyhlášeny místním rozhlasem. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zprostředkovat občanům pravidelnou kontrolu a čištění komínů. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 72 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

9. Oprava komunikací v obci 
 

Předsedající přednesla návrh zrušit usnesení č. 53/2015 a 54/2015, kterým byla schválena objednávka asfaltového 
recyklátu a stavební mechanizace za účelem výspravy místních komunikací v obci. Opravy komunikací budou probíhat 
dle možností rozpočtu až v následujícím roce. Starostka zajistí zrušení objednávky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zrušit usnesení č. 53/2015 a č. 54/2015. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 73 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

10. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících dobrovolných obecních brigád: 
 

- oprava mostku přes příkop u brány ZDV, 
- obnova příkopu podél cesty ke splavu, 
- zimní nátěr lesních sazenic proti okusu zvěří. 

 
Termín brigád bude upřesněn na místech obvyklých a vyhlášen místním rozhlasem v závislosti na počasí. 
 

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

Oprava mostku přes příkop u brány ZDV, 
Obnova příkopu podél cesty ke splavu, 
Zimní nátěr lesních sazenic proti okusu zvěří a zajištění občerstvení pro dobrovolníky. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 74 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

11. Lesní hospodářství 
 

Předsedající informovala o závazném stanovisku Městského úřadu Čáslav – odboru životního prostředí, ve kterém orgán 
ochrany přírody vydává společnosti Povodí Labe, s. p. na žádost vlastníka Obce Vodranty souhlas se zásahem do 
významného krajinného prvku – vodního toku Klejnárky spočívajícím v pokácení 9 vzrostlých topolů, 2 olší a 1 jasanu na 
hranici obecního pozemku parc. č. 144 (trvalý travní porost) v k. ú. Krchleby u Čáslavi a pozemku parc. č. 388/2 (vodní 
plocha) v k. ú. Krchleby u Čáslavi. Jelikož se stromy nacházejí na hranici obou pozemků, bude výtěžek z těžby stromů 
rozdělen následovně - 50% Obec Vodranty a 50% Povodí Labe, s. p. Těžba bude probíhat v období vegetačního klidu.  
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
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12. Rozbor vody z obecní studny 
 

Předsedající informovala o výsledcích provedeného rozboru vody ve studni za obecní budovou. Dle výsledků rozboru 
bylo překročeno několik ukazatelů (dusičnany, sírany a koliformní bakterie). Po dohodě s pracovníky hygieny bude 
navýšeno dávkování desinfekce, proveden opravný bakteriologický rozbor vody a zažádáno o užití vody jiné jakosti. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 
*             *             * 

 

13. Diskuze 
  

Nebyly vzneseny žádné podněty k diskuzi. 
 

*             *             * 
 

14. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 7. 9. 2015 
 

1. Usnesením č. 67/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 68/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 69/2015 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasilo s oplocením pozemku parc. č. 52/1 – zahrada, 
zapsaného na LV č. 10009 v katastrálním území Vodranty, obec Vodranty, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Kutná Hora. 

4. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o Žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemku pod trafostanicí 
a pověřilo starostku zjištěním bližších podmínek prodeje. 

5. Usnesením č. 70/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 
S/100295/05600078/001/2008 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a uložení tuhého 
komunálního odpadu. 

6. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informace týkající se mimosoudního řešení soudního sporu. 

7. Usnesením č. 71/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2015 (Příloha č. 1). 

8. Usnesením č. 72/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zprostředkovat občanům pravidelnou kontrolu a čištění 
komínů. 

9. Usnesením č. 73/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zrušit usnesení č. 53/2015 a č. 54/2015. 

10. Usnesením č. 74/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání následujících obecních brigád: 

 Oprava mostku přes příkop u brány ZDV, 

 Obnova příkopu podél cesty ke splavu, 

 Zimní nátěr lesních sazenic proti okusu zvěří a zajištění občerstvení pro dobrovolníky.  

11. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o plánované těžbě dřevin podél vodního toku Klejnárky. 

12. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o výsledcích úplného rozboru vody v obecní studni. 

 

Přílohy zápisu:  
 
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 4/2015 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 9. 2015 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 

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

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

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

 

 

Razítko obce: 

 


