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9. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. listopadu 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. 82 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) Rozpočtové opatření č. 6/2015 
4) Projednání a schválení Plánu společných zařízení KoPÚ Močovice a části okolních k. ú. 
5) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
6) Objednávka vánočních žárovek 
7) Rozsvícení vánočního stromu 
8) Vánoční setkání seniorů 
9) Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o odkup pozemku pod trafostanicí 
10) Objednávka BIO kontejneru 
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11) Obecní brigády 
12) Diskuze 
13) 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. 83 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2015 

 
Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtového opatření č. 6/2015. Jedná se o přesun rozpočtových 
prostředků mezi jednotlivými výdajovými položkami a o celkové navýšení objemu rozpočtu. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015 (Příloha č. 1). 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 84 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4. Projednání a schválení Plánu společných zařízení KoPÚ Močovice a části okolních k. ú. 
  

Předsedající předložila k projednání Plán společných zařízení KoPÚ Močovice a části okolních k. ú., zpracovaný firmou 
GEO Hrubý, s.r.o. Starostka zmínila nejdůležitější navrhovaná opatření – zařízení ke zpřístupnění pozemků, protierozní a 
vodohospodářská opatření a opatření k ochraně životního prostředí. Starostka podotkla, že tento dokument neřeší 
konkrétní vlastnické vztahy a nároky, ale vytváří podmínky pro ochranu veřejného zájmu v území. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Plán společných zařízení KoPÚ Močovice a části k. ú. Krchleby u Čáslavi, 
Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty zpracovaný firmou GEO Hrubý spol. s.r.o., Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 85 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

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

Předsedající informovala o výsledku mimosoudního jednání na schůzce konané dne 14. 9. 2015 u krchlebského mlýna. 
Geodetem panem Benešem z Kolína byly vymezeny hraniční body pozemků ve vlastnictví paní Vančatové. Za účasti 
zástupců Obce Vodranty (starostka a místostarosta), Obce Krchleby a paní Vančatové byla po společné dohodě vytyčena 
trasa nové pěšiny - od lávky přes potok Klejnárku podél lesního porostu směrem k brodu, po celé délce v šíři 2m. 
Následně bude na zaměřenou pěšinu a stávající brod (pozemky v současné době neodpovídají stavu vedenému v KN) 
zpracován geometrický plán. Nová pěšina bude převedena do majetku Obce Krchleby namísto nevyužívané rozorané 
krchlebské komunikace (pozemku parc. č. 368 v k.ú. Krchleby u Čáslavi). K této cestě bude zřízeno předkupní právo pro 
Obec Vodranty a věcné břemeno právo průchodu pro obyvatele obce Vodranty a jejich příbuzné. 
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Obec Vodranty v rámci mimosoudního řešení sporu přislíbila zajistit vyznačení trasy směrovými šipkami, vybudování 
mostku přes příkop (položením betonového panelu nebo zasypáním trubky), výsadbu dřevin podél pěšiny, a dle 
možností instalaci zábran k omezení vjezdu motorových vozidel a montáž světla veřejného osvětlení na sloup rozvodné 
sítě NN u lávky na vodrantské straně toku. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

6. Objednávka vánočních žárovek 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh na nákup barevných žárovek (15W, E27) v počtu 65 ks (část bude 
ihned použita k  výměně za nesvítící na vánočním řetězu, zbývající budou uloženy na sklad). Cena žárovky 19 Kč/ks. Před 
hlasováním byl dán prostor členům zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup barevných vánočních žárovek v počtu 65 ks. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 86 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

7. Rozsvícení vánočního stromu 
  

Předsedající přednesla návrh, aby OÚ Vodranty uspořádal slavnostní rozsvícení vánočního stromu na první adventní 
neděli dne 29. listopadu 2015 od 17 hod. Na zajištění akce bude vyčleněn příspěvek ve výši 1 000 Kč na občerstvení. 
Starostka požádala předsedkyni kulturního výboru paní Krumlovou, aby obdobně jako v loňském roce zapůjčila várnice, 
starostka obstará teplé nápoje a cukroví, člen zastupitelstva pan Paták zajistí vyhlášení akce obecním rozhlasem. Před 
hlasováním byl dán prostor členům zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání kulturní akce „Rozsvícení vánočního stromu“ pod záštitou OÚ 
Vodranty a zajištění občerstvení pro občany ve výši 1 000 Kč. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 87 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

8. Vánoční setkání seniorů 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva návrh na uspořádání tradičního vánočního setkání seniorů v sobotu dne 
12. prosince 2015 od 16 hod. Starostka přislíbila účast krajského koordinátora BESIPu pro Středočeský kraj pana Ing. 
Miroslava Polácha, který si pro seniory připraví besedu na téma bezpečnost na pozemních komunikacích. Na zajištění 
akce OÚ poskytne finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč (živá hudba, občerstvení, věcný dar pro přednášejícího). Starostka 
zhotoví pozvánky, hospodářka obce zajistí jejich roznos, pan Paták informuje občany o konání akce rozhlasem, 
zastupitelé dle možností vypomůžou s přípravou občerstvení. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající 
dala hlasovat o přijetí usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání kulturní akce „Vánoční setkání seniorů 2015“ pod záštitou OÚ 
Vodranty a poskytnutí příspěvku na zajištění akce ve výši 5 000 Kč. 
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Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 88 bylo schváleno. 

 

*             *             * 

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

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. svou žádost o odkup pozemku pod 
trafostanicí stáhla a pozemek v současné době do svého vlastnictví nabýt nepožaduje. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 

 

*             *             * 
 

10. Objednávka BIO kontejneru 
 

Předsedající přednesla návrh na objednávku objemného kontejneru na BIO odpad na úklid spadaného listí v obci 
v termínu ve druhé polovině listopadu. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dala hlasovat o přijetí 
usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku objemného kontejneru na BIO odpad. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 89 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

11. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících dobrovolných obecních brigád: 
 

- úklid spadaného listí na návsi a okolí v sobotu dne 21. 11. 2015, 
- obnova mostku u mlýna. 

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

Úklid spadaného listí na návsi a okolí, 
Obnova mostku u mlýna a zajištění občerstvení pro dobrovolníky. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 90 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

12. Diskuze 
  

Svoz kovů – termín 1. 12. 2015 
Výsledky provedené kontroly spalinových cest na obecní budově – zjištěny nedostatky (hořlavé materiály konstrukce 
střechy v blízkosti pláště komína, nutno odsadit min. o 50 mm). 
Malované Mapy – vyhotovení map začátkem roku, požadované podklady k jejich tvorbě dodá starostka. 
Den zastupitelů – seminář pro zastupitele obcí, organizuje Mikroregion Čáslavsko, úterý 10. 11. 2015 od 15 hod. 
v Čáslavi v Dusíkově divadle na nové scéně. 
Revize dětského hřiště – provedena pravidelná roční kontrola, výsledek - bez připomínek. 
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Pamětihodnosti v obci – PhDr. Nováková z Městského muzea Čáslav připravuje seznam veškerých památek regionu a 
žádá o zaslání soupisu pamětihodností v obci včetně historie či následných oprav, zajistí starostka. 
Zápisy do kroniky – kronikářka obce paní Poláková zpětně vyhotovila zápis do kroniky za rok 2004, starostka provede 
kontrolu a předloží ke schválení členům zastupitelstva obce. 
 

*             *             * 
 

13. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:15 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 9. 11. 2015 
 

1. Usnesením č. 82/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 83/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 84/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2015 (Příloha č. 1). 

4. Usnesením č. 85/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Plán společných zařízení KoPÚ Močovice a části k. ú. 
Krchleby u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty zpracovaný firmou GEO Hrubý spol. s.r.o., Doudlevecká 
26, 301 00 Plzeň. 

5. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o výsledku mimosoudního jednání konaného dne 14. 9. 2015. 

6. Usnesením č. 86/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup barevných vánočních žárovek v počtu 65 ks. 

7. Usnesením č. 87/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání kulturní akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 
pod záštitou OÚ Vodranty a zajištění občerstvení pro občany ve výši 1 000 Kč. 

8. Usnesením č. 88/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání kulturní akce „Vánoční setkání seniorů 2015“ 
pod záštitou OÚ Vodranty a poskytnutí příspěvku na zajištění akce ve výši 5 000 Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o zpětvzetí žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup 
pozemku pod trafostanicí. 

10. Usnesením č. 89/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku objemného kontejneru na BIO odpad. 

11. Usnesením č. 90/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání následujících dobrovolných obecních brigád: 
 Úklid spadaného listí na návsi a okolí, 
 Obnova mostku u mlýna a zajištění občerstvení pro dobrovolníky. 
 

Přílohy zápisu:  
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 6/2015 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2015 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 

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

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

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


