Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou þ. 1/2011
ze dne 19. 1. 2011
PĜítomni: Filipová, Janeþek, Krafta, Ullwerová, Drábek, Novotný, Jahodová, Filip, Kubelík, ZdenČk,
Blažek, Rážová, Konopík
Omluveni: KoláĜ, Vrtišková
Hosté. p. Janouš – Aquaconsult ýernošice
• Starostka obce navrhuje doplnit program o bod Cena stoþného na rok 2011
Hlasování: 13x PRO
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Cena stoþného v roce 2011
Plán zimní údržby – pĜíprava
PĜijaté žádosti o pĜíspČvek z rozpoþtu obce
Budova ZŠ u kostela
Diskuze

Program odhlasován všemi hlasy pĜítomných zastupitelĤ - 13x PRO
Návrhová komise – Kubelík, Blažek, ZdenČk – 13x PRO
Zapisovatel – Janeþek
OvČĜovatelé zápisu – Krafta, Ullwerová – 13x PRO
1.

Paní starostka pĜedstavila p. Janouše ze spoleþnosti Aquaconsult ýernošice, který zastupuje
našeho provozovatele veĜejné kanalizace a ýOV. P. Janouš pĜedstavil zastupitelĤm 4 návrhy cen
stoþného v roce 2011 (poslány zastupitelĤm e-mailem dne 18. 1. 2011) a odĤvodĖuje zvýšení
ceny (informoval zastupitele o nutných zmČnách – zákonných povinností, které cenu stoþného
zvyšují). Varianta A je stejná jako kalkulace v roce 2010, s navýšením o náklady na chemické
rozbory, které jsou dle nové legislativy nutné (i ve variantČ B, C, D), varianta B má v kalkulaci
50 tis. Kþ na opravy, varianta C má v kalkulaci 120 tis. Kþ na vybudování dávkování fosforu,
varianta D má v kalkulaci 50 tis i 120 tis. Kþ.

Diskuze:
• Krafta: navrhuji schválit variantu A (cena 26,75 Kþ + DPH)
• Rážová: jsem pro zlatou stĜední cestu, navrhuji variantu B (27,33 Kþ + DPH)
• Kubelík se ptá p. Janouše, jestli je možná jiná varianta (nejlevnČjší varianta, která bude
obsahovat vše co je v dražších variantách)
• Janouš: není
• Filipová: jsem také pro zlatou stĜední cestu, souhlasím s variantou B (27,33 Kþ + DPH)
• Drábek: kdo bude odepisovat z daní investici nové technologie, obec nebo Aquaconsult?
• Janouš: zaĜízení, které se bude muset poĜídit bude majetkem obce a proto ho bude odepisovat
z daní obec
Hlasování:
Návrh – varianta A
Protinávrh – varianta B
NejdĜíve hlasováno o protinávrhu, variantČ B.
1. návrh B - zastupitelstvo obce schvaluje návrh ceny stoþného v roce 2011 od spoleþnosti
Aquaconsult – varianta B (27,33 Kþ + DPH) – 10x PRO (Blažek, Drábek, Filip, Filipová,
1

Jahodová, Konopík, Kubelík, Novotný, Rážová, ZdenČk), 3x PROTI (Janeþek, Krafta,
Ullwerová)
2. o návrhu A se již nehlasuje, protože byl schválen návrh B
2.

Starostka obce popisuje dĤvody nutnosti zmČnit plán zimní údržby a postup Ĝešení (podklady
k tomuto bodu byly zastupitelĤm zaslány dne 17. a 18. 1. 2011). Na základČ informací
z Ministerstva vnitra ýR, se plán zimní údržby vydává jako naĜízení rady obce v pĜenesené
pĤsobnosti. Rada obce vydá toto naĜízení na základČ konzultace se zastupiteli obce. Zastupitelé
Ĝeší jednotlivé ulice v obci a rozdČlují je do nČkolika kategorií („Udržuje se“, „Neudržuje se“) a
poĜadí dĤležitosti u kategorie „Udržuje se“ (I. – do 4 hodin, II. – do 12 hodin, III. – do 48 hodin).
Na základČ rozdČlení ulic (viz pĜíloha þ. 1) pĜipraví RO naĜízení, které i schválí a zveĜejní na
webových stránkách obce.

3.

Starostka obce seznamuje zastupitele s požadavky organizací v obci (zaslána zastupitelĤm 17. 1.
2011), které požádaly o pĜíspČvek z rozpoþtu obce na rok 2011 a zároveĖ pĜedkládá informaci o
výši pĜidČleného pĜíspČvku v roce 2010. Žádosti byly pĜedbČžnČ projednány a výsledná tabulka
s výší navrženého pĜíspČvku bude poskytnuta Finanþnímu výboru jako podklad pro pĜípravu
rozpoþtu. (pĜíloha þ. 2 tohoto zápisu).

4.

Starostka obce otevírá diskusi na téma jak vyĜešit využití budovy bývalého 1. stupnČ ZŠ u
kostela. Zastupitelé se dohodli, že nejprve obec zveĜejní zámČr tuto budovu pronajmout.
Nebudou specifikovány žádné podmínky, s tím, že ve vyhlášení zámČru bude uvedeno:
pĜednostnČ budou vybírány zámČry, které budou zamČĜeny na využití pro seniory nebo jiné
sociální využití, potĜebné zejména pro obþany Vraného nad Vltavou. Termín pro ukonþení
dodání nabídek by mČl být alespoĖ 3 mČsíce. RO pĜipraví návrh zveĜejnČní tohoto zámČru.

5.

Diskuze:
• Filipová – informuje o provedené kontrole SFŽP na akci Zateplení objektu ZŠ (etapa þ.
5) Informace z kontroly:
¾ Odpovídá realizace zadávací dokumentaci respektive Rozhodnutí o poskytnutí
podpory? ANO
¾ Odpovídají fakturované položky nabídkovému rozpoþtu/výkazu výmČr ke
smlouvČ o dílo? ANO
¾ Odpovídají fakturované položky skuteþnosti? ANO
¾ Odpovídají zabudované materiály/zaĜízení smlouvČ o dílo (tech. specifikacím,
výkazu výmČr) event. Schválené zmČnČ? ANO
¾ Odpovídají fakturované položky uvedené ve zmČnovém listu skuteþnosti? ANO
¾ Jsou pĜípadné zmČny zaneseny do stavebního deníku/podkladĤ pro vypracování
dokumentace skuteþného provedení? ANO
¾ Jsou fakturované položky event. pĜípadné zmČny odsouhlaseny odborným
dozorem pĜi realizaci stavby? ANO
¾ Probíhá realizace v souladu s harmonogramem postupu prací? ANO
¾ Je vytvoĜen pĜedpoklad pro splnČní termínĤ, uvedených ve smlouvČ o poskytnutí
podpory? ANO
¾ Je ukonþená realizace jednotlivých þástí potvrzena zápisem ve stavebním deníku,
pĜedávacím protokolem? ANO
¾ Existují kopie pravidelných hlášení o postupu projektu? ANO
¾ Jsou plnČny požadavky EK v oblasti propagace a publicity (NaĜízení EK
1828/2006) a doplĖující požadavky SFŽP ýR v této oblasti? ANO

•

PĜedpoklad termínu závČreþné platby ze SFŽP je bĜezen 2011.
Filipová: informuje zastupitele o legislativním omezení týkající se Vítání obþánkĤ a
rubriky v Zrcadle Naši oslavenci; informuje o postupu, jak v tČchto záležitostech bude
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obec postupovat. Dále vyzývá zastupitele k psaní þlánkĤ do Zrcadla, ke sledování
diskusního fóra na webových stránkách obce a žádá je o jejich reakce na tyto þlánky.
Informuje zastupitele o termínech uzávČrek þasopisu Zrcadlo ( 2. 2., 5. 5., 8. 8. a 1. 11.)
Filipová: oznamuje pĜíští termín jednání zastupitelstva obce na 16. 2. 2011
Novotný: žádá o úþast na RO ve vČci vyĜešení pojištČní majetku v hasiþské zbrojnici ve
Skochovicích
Filipová: zve Davida Blažka a Lukáše Novotného na RO, která se uskuteþní 26. 1. 2011
Rážová: informuje o problémech (v zimČ) na cestách na hĜbitovČ – cesty kompletnČ
pokryty ledem = jsou velmi nebezpeþné
Filipová: budeme provádČt dĤkladnČjší zimní údržbu cest na hĜbitovČ
Jahodová: kdy budeme Ĝešit - plánovat priority, vize obce (investice)?
Filipová: pĜi pĜípravČ a schvalování rozpoþtu obce, nejprve poþkáme na to až Finanþní
výbor pĜipraví návrh rozpoþtu na rok 2011. Poté bude jasné, jaká þástka zbude na
investice, které mĤžeme v roce 2011 realizovat.
ZdenČk: bylo by možné informace vysílané obecním rozhlase dávat na webové stránky?
Filipová: vČtšina informací se nachází v aktualitách na webových stránkách obce,
budeme se snažit o pĜedání všech informací hlášených obecním rozhlasem, aby byly i
na webu obce.
Filip: dotaz k údržbČ chodníkĤ v obci, doporuþuje vyzkoušet výzvu obþanĤm k údržbČ
chodníkĤ pĜed jejich domy, doporuþuje vytvoĜit (vyzkoušet) nČjaký systém údržby
chodníkĤ v obci (pouþení u MČstyse KĜivoklát).
Filipová: popisuje systém údržby chodníkĤ v naší obci, kdy si obec najme jednorázovČ
pracovníky z Ĝad obþanĤ na dohodu o provedení práce, kteĜí operativnČ uklidí sníh na
chodnících.
Kubelík: dotaz na stanovisko OddČlení regionálních fondĤ k akci Revitalizace stĜedu
obce, které se pĜikládalo k žádosti o dotaci do FROM.
ZdenČk: ve stanovisku bylo konstatováno, že položkový rozpoþet byl dle OddČlení
regionálních fondĤ pĜekroþen o cca 2% - toto stanovisko (závČr) nemá vliv na
schválení/neschválení žádosti o dotaci.
Ullwerová: informuje zastupitele o dotaci pro ZŠ z programu „Peníze do škol“, na
projekt „Inovace a zkvalitnČní výuky v ZŠ Vrané nad Vltavou“. Projekt prošel
procesem hodnocení a byl schválen Ĝeditelem sekce OP EU. V souþasné dobČ se
pĜipravuje právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
p. Malinský: informuje zastupitele o výrazném snížení hladiny hluku v dobČ, kdy byl
pĜerušen provoz na komunikaci II/102, na protČjším bĜehu Vltavy, z dĤvodu sesypání
skalního masivu. Ptá se, zda má obec možnost nČjak ovlivnit to, aby hladina hluku byla
nižší i po obnovení provozu na této komunikaci a zda provedené sanaþní práce
nemohou negativnČ ovlivĖovat hlukovou zátČž v obci.
Filipová: území, na kterém se nachází komunikace II/102, není v katastrálním území
naší obce a toto zajištČní skalního masivu, stejnČ jako plánované zajištČní skalního
masivu na naší stranČ Ĝeky (mezi Jarovem a naší obcí), prochází procesem posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí, které musí v rámci pĜípravy akce posoudit všechny pĜípadné
negativní dopady na životní prostĜedí. O výsledcích Ĝízení, které se týkalo skalního
masivu na protČjší stranČ Ĝeky, nebyla obec informována.

Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo obce
RO – rada obce
ZŠ – základní škola
OP EU – operaþní programy Evropské unie
FROM – fond rozvoje obcí a mČst
SFŽP – Státní fond životního prostĜedí
EK – Evropská komise
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Cenu stoþného na rok 2011 ve výši 27,33 Kþ, plus DPH.

PĜíští jednání zastupitelstva obce probČhne 16. 2. 2011
Skonþeno: 20.00 hodin
Zapsal: Janeþek

……………………………........
Martina Filipová - starostka obce

OvČĜovatelé zápisu:

………………………..
JiĜí Krafta

……………………………
Dana Ullwerová
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Ulice ve Vraném nad Vltavou, které se udržují v zimČ (19.1.2011)
Vrané:
Skochovice:
BĜezová:
1 - Nádražní
42 - Vltavská
50 - Pod BĜezovou
2 - V Zídkách
43 - Dravkov
51 - Na Vyhlídce
3 - Pod Lesem
44 - U Jezera
52 - Zvolská
4 - U Pošty
45 - Krátká
53 - V Polích
5 - U Elektrárny
46 - V Uliþce
54 - V Zahradách
6 - V Dolích
47 - K Zastávce
55 - Slepá
7 - Ke Zvoli
48 - Nad Zastávkou
56 - Lesní
8 - BĜezovská
49 - PobĜežní
57 – Okružní –pozn.
9 - Malá
58 - Osiková
10 - Nad Školkou
64 – Nad Svahem
11 - Oblouková
12 – Kruhová
pozn. – Okružní zpČt do
13 – Rovná
Lesní ano
14 - Na Kole
15 - V Chatách
16 - U Ameriky
17 - Pod Sokolovnou
18 - Skochovická
19 - U Školy
20 - Na Chrástech
21 - Dlouhá
22 - Polní
23 - PĜíþná
24 - Nad Schody
25 - Nad Jezerem – pouze horní þást, po kĜižovatku s ulicí Na Chrástech ano
26 - Luþní
27 - Na Vršku
28 - Spojovací
29 - Ve Strouze – pouze horní þást ano
30 - Sluneþní
31 - Zahradní
32 - V Ouvozcích
33 - Ke Statku
34 - Na Kodlíþi
35 - Na Konci
36 - VČtrná
37 - Akátová
38 - Nad Roklí
39 - K Dubné
40 - Nad Statkem
41 - Na Koutech
59 - Jedlová
60 – ModĜínová
61 – Smrková
62 – Borová
63 – U Potoka
VysvČtlivky:
ŽlutČ oznaþené se v zimČ udržují
Komunikace s poznámkou pouze þásteþnČ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Požadavky na dotace 2011
2011
2011
2010
žadatel
na co
kolik
cel.náklady na co
ZUŠ
pĜíspČvek na provoz
20 000 Kþ
pĜíspČvek na provoz
ZŠ
pĜíspČvek na provoz
2 705 000 Kþ
pĜíspČvek na provoz
ZŠ - odpisy
odpisy
7 007 Kþ
odpisy
MŠ
pĜíspČvek na provoz
ŠJ
pĜíspČvek na provoz
TJ Sokol
pĜíspČvek na provoz
70 000 Kþ
pĜíspČvek na provoz
TJ Sokol
rekonstrukce stĜechy nad WC
0 Kþ
130000 Investice - schody
TJ Sokol
pĜíjezdová komunikace-úprava
80 000 Kþ
19000
TJ Sokol
Vranský lesní bČh
5 000 Kþ
Vranský lesní bČh
SK Vrané
pĜíspČvek na provoz
70 000 Kþ
pĜíspČvek na provoz
SK Vrané
nohejbalové hĜištČ
0 Kþ
150000 sítČ za bránou, závlaha
Zvoneþek
pĜíspČvek na provoz
50 000 Kþ
pĜíspČvek na provoz
Zvoneþek
mateĜské centrum
10 000 Kþ
20000 mateĜské centrum
Zvoneþek
NezmaĜi smlouva
10 000 Kþ
NezmaĜi smlouva
Skauti
þinnost - smlouva
5 000 Kþ
þinnost - smlouva
Skauti
obnová táborového materiálu
40 000 Kþ
65000 obnova táborového vybavení
Skauti
Lampionový prĤvod
3 000 Kþ
4000
Skauti
Skochovická kachna
3 000 Kþ
6000
Skauti
Vánoce bez televize
3 000 Kþ
5000
Sbor Svatého JiĜí
þinnost
15 000 Kþ
þinnost
Sbor Svatého JiĜí
Vranské hudební jaro
20 000 Kþ
Vranské hudební jaro
Semiorek
na þinnost
5 000 Kþ bez vyþíslení na þinnost
Komise mládeže
4 000 Kþ
Masopust
Komise mládeže
0 Kþ
Morana
Komise mládeže
4 000 Kþ
Den dČtí
Komise mládeže
50 000 Kþ
Posvícení
Komise mládeže
0 Kþ
Lampionový prĤvod
Komise mládeže
0 Kþ
Stromeþek advent
Komise mládeže
20 000 Kþ
ýarodČjnice
Posázavský motoráþek
0 Kþ
na provoz vláþku
SDH
smlouva
40 000 Kþ
smlouva nájem
SDH
materiál
10 000 Kþ
materiál
SDH
pohonné hmoty
20 000 Kþ
pohonné hmoty
SDH
Ostatní služby
0 Kþ
ostatní služby
SDH
auto - úprava Sprinteru
60 000 Kþ
auto
SDH
þarodČjnice
10 000 Kþ
služby
SDH
masopust
10 000 Kþ
celkem
3 349 007 Kþ
2011

15000
20000
bez vyþíslení
4000
1000
4000
50000
1000
1000
20000
10000
40000
42000
12000
4000
190000

15 000 Kþ
15 000 Kþ
5 000 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
4 000 Kþ
39 000 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
20 000 Kþ
10 000 Kþ
40 000 Kþ
50 000 Kþ
11 000 Kþ
5 000 Kþ
190 000 Kþ

4 906 450 Kþ

60000

bez vyþíslení
70000
80000 a 70000
40000
10000

5 000 Kþ
70 000 Kþ
50 000 Kþ
40 000 Kþ
10 000 Kþ
10 000 Kþ
5 000 Kþ
40 000 Kþ

sk/plán
sk/plán
sk/plán
sk/plán

2010
kolik
žádali
poznámka
20 000 Kþ
2 442 000 Kþ
2442000
90 450 Kþ
90450
1 000 000 Kþ
1146000 2009-947000
600 000 Kþ
600000
70 000 Kþ
bez vyþíslení
50 000 Kþ
bez vyþíslení

