Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou č. 10/2011
ze dne 16.11.2011
Přítomni: Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek
Omluveni:
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)

Odpisy majetku obce – seznámení s problematikou
.A.S.A. – cena komunálního odpadu v roce 2012
Pozemky
Dotace z fondů Středočeského kraje
Diskuze

Starostka obce navrhuje doplnit program jednání zastupitelstva o body: Cena vodného v roce 2012 a
Využití budovy staré školy ve Vraném nad Vltavou pro potřeby mládežnických a neziskových
organizací.
Hlasování o doplněném programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Odpisy majetku obce – seznámení s problematikou
.A.S.A. – cena komunálního odpadu v roce 2012
Pozemky
Dotace z fondů Středočeského kraje
Cena vodného v roce 2012
Využití budovy staré školy ve Vraném nad Vltavou pro potřeby mládežnických a
neziskových organizací
Diskuze

15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
Program odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů - 15x PRO
Návrhová komise – Kolář, Filip, Blažek – 15x PRO
Zapisovatel – Janeček
Ověřovatelé zápisu – Krafta, Ullwerová – 15x PRO

1.

Starostka obce předává slovo účetní obecního úřadu pí. Vojtěchové, která seznamuje zastupitele
s nově zaváděným odpisovým systémem evidence majetku obce, který je nutné zahájit od
1.1.2012. V letošním roce je potřeba schválit odpisový plán, který budou zastupitelé schvalovat
na prosincovém jednání (21.12.2011).

2.

Starostka obce informuje zastupitele o návrhu ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu
v roce 2012. Podklady byly zastupitelům poslány v řádném termínu elektronicky. Starostka obce
předává slovo zástupci společnosti .A.S.A. spol. s r. o., p. Vykysalovi, který podrobně popisuje a
vysvětluje důvody navrženého zdražení u separovaného odpadu 4,5% a u komunálního odpadu o
3,5% oproti roku 2011 (pohonné hmoty, v létě 2012 se zruší blízká skládka, budou dojíždět dále,
mzdy, dva roky nezdražovaly, inflace), a zvýšení DPH. Zastupitelé navrhují snížit navržené
navýšení u likvidace komunálního odpadu na 3,5% jako u separovaného odpadu. Zastupitelstvo
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obce pověřuje starostku obce k jednání se společností .A.S.A. spol. s r. o. s návrhem navýšení
ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu o 3,5% více a separovaného odpadu o 3,5% více
oproti roku 2011.

O návrhu smlouvy společnosti .A.S.A., spol. s r. o. na rok 2012 se již nehlasovalo. Bude
rozhodnuto na ZO 21.12.2011.
Starostka obce seznamuje zastupitele s návrhem na změnu systému likvidace odpadu v obci a
s tím spojené úhrady poplatku. V současné době má obec Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Díky
tomuto systému obec z velké části tento systém dotuje z vlastních prostředků (cca 1.200.000,- Kč
v roce 2011) a není možnost navýšit tento poplatek. RO proto navrhuje změnit tento poplatek na
Poplatek za komunální odpad. U tohoto poplatku se maximální výše za komunální odpad stanoví
podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s
komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů
bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.
Starostka obce informuje, že pokud se tento systém neosvědčí bude možné se od roku 2013 opět
vrátit k původnímu systému s tím, že v první polovině roku 2012 má dojít k navýšení zákonem
stanovené maximální výše poplatku z 500,- Kč na 1000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s přechodem na jiný typ poplatku – z Místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na Poplatek
za komunální odpad.
Hlasování:
15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
Starostka obce informuje členy zastupitelstva, že RO připraví do příštího jednání ZO (tj.
21.12.2011) návrh obecně závazné vyhlášky o likvidaci odpadu v obci + sazebník poplatků.
3.

Starostka obce vysvětluje uvedení chybných údajů při vkládání na katastr odkoupených pozemků
od pí. Onderkové, které schválilo ZO dne 17.8.2011. V návrhu na vklad byla uvedena špatná
výměra pozemků dle neaktuálního geometrického plánu. Starostka obce navrhuje ZO zrušit
usnesení č. 3 z jednání ZO konaného dne 17.8.2011 a vytvořit stejné usnesení se správnou
výměrou pozemků.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 3 ze dne 17.8.2011 o nákupu pozemků od pí. Onderkové
b) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 345/10, výměra 1.373 m2, p.č. 345/15,
výměra 734 m2, p.č. 345/16, výměra 17 m2, p.č. 345/14, výměra 17 m2 od paní Jiřiny
Onderkové za cenu 53.525,- Kč, plus 6.000,- Kč na pořízení znaleckého posudku a zaplacení
daně z převodu nemovitosti. Poplatek z převodu lesního pozemku uhradí obec Vrané nad
Vltavou.
Hlasování:
15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
Obec obdržela žádost o odprodej části obecního pozemku parc. č. 141/2 v k. ú. Vrané nad
Vltavou o předpokládané výměře 355 m2. Pozemek se nachází v blízkosti současného hřbitova.
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Členové zastupitelstva diskutují o budoucí možnosti rozšíření hřbitova a proto nechtějí tento
pozemek prodat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 141/2 v k. ú. Vrané nad Vltavou o
předpokládané výměře 355 m2.
Hlasování:
15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
Starostka obce informuje členy zastupitelstva obce o schůzce s majiteli pozemků parc. č. 230/4 a
233/2 rodinou Zýkových a paní Stanislavou Šmejkalovou. Z důvodů přípravy záměru obce
vybudovat vodovod do Skochovic (příprava projektové dokumentace) přišli tito majitelé
s nabídkou obci odprodat pozemky za cenu, která je mnohem vyšší než za kterou obec pozemky
v komunikacích vykupuje tj. 25,- Kč/m2. Starostka obce jednoznačně trvá na zachování stejné
ceny (tj. 25,- Kč/m2), která byla stejná ve všech předešlých případech - kupování pozemků v
komunikacích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce trvá na ceně pro odkoupení pozemků v komunikaci (parc. č. 230/4 a 233/2 oba
v k. ú. Vrané nad Vltavou) ve výši 25,- Kč/m2.
Hlasování:
15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
V případě, že nedojde k dohodě s majiteli pozemků, tak bude obec nucena ukončit vodovod před
výše uváděnými pozemky.
4.

Místostarosta obce rekapituluje výstupy z pracovní schůzky k návrhům podání žádostí do fondů
Středočeského kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí o dotace do fondů Středočeského kraje na tyto
záměry:
•
•
•
•
•

Modernizace zásahové výzbroje a výstroje SDH Skochovice (Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS)
Oprava kaple na hřbitově (Fond kultury a obnovy památek)
Cyklistický mobiliář v obci – stojany na kola (Fond cestovního ruchu a podpory
podnikání)
Revitalizace středu obce (Fond rozvoje obcí a měst)
Rekonstrukce prostoru pod školou (Fond životního prostředí a zemědělství).

Hlasování:
15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
Projektové žádosti budou vypracovány p. Pavlem Zdeňkem ve spolupráci s místostarostou obce.
5.

Starostka obce seznamuje zastupitele s návrhem kalkulace ceny vodného na rok 2012, která je ve
stejné výši jako vloni jen je navýšena o DPH.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kalkulace ceny vodného na rok 2012 ve stejné výši jako vloni,
navýšená je pouze o DPH.
Hlasování:
15x PRO (Filipová, Ullwerová, Krafta, Drábek, Novotný, Filip, Kolář, Kubelík, Zdeněk, Rážová,
Janeček, Jahodová, Vrtišková, Konopík, Blažek)
6.

Pavel Filip předložil zastupitelům tabulku s náměty k zamyšlení na využití budovy bývalé ZŠ u
kostela a to ve dvou kategoriích (krátkodobý plán využití staré školy – do 3 let, dlouhodobé
využití – 10 a více let). Členové zastupitelstva diskutují nad předloženou tabulkou.

7.

Různé:
• Filipová: Aleš Kolář připravil obci Březová-Oleško OZV o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností a dotazuje se, zda by nebylo vhodné aktualizovat naši OZV.
Na základě diskuze členů ZO je domluveno, že naše OZV č. 2/1997, která mj. řeší i
toto by měla být v nejbližší době aktualizována.
• Filipová: příští jednání ZO bude 21.12.2011
• Filipová: předběžně se ptá všech zastupitelů, zda-li by byli ochotni do konce roku
jednat o vyhlášce zakazující hazard na území obce. Všichni zastupitelé souhlasí.
Pokud budou jasné podklady k této vyhlášce, bude řešeno na příštím jednání ZO.
• Vrtišková: u ČOV bylo zjištěno, že na břehu řeky je znečištěná voda. Filipová: bude
provedeno místní šetření a bude nahlášeno provozovateli ČOV, aby provedl kontrolu
ČOV
• Drábek: v nejbližších dnech bude vyhlášena anketa o nejhorší kouřící komín v obci,
byla zřízena e-mailová adresa kominy@vranenadvltavou.cz

Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo
RO – rada obce
ČOV – čistička odpadních vod
OZV – Obecně závazná vyhláška
DPH – daň z přidané hodnoty
ZŠ – Základní škola
IZS – integrovaný záchranný systém
SDH – sbor dobrovolných hasičů

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)

Zastupitelstvo souhlasí s přechodem na jiný typ poplatku – z Místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na Poplatek za komunální odpad.

2)

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.č. 345/10, výměra 1.373 m2, p.č.
345/15, výměra 734 m2, p.č. 345/16, výměra 17 m2, p.č. 345/14, výměra 17 m2 od
paní Jiřiny Onderkové za cenu 53.525,- Kč, plus 6.000,- Kč na pořízení znaleckého
posudku a zaplacení daně z převodu nemovitosti. Poplatek z převodu lesního pozemku
uhradí obec Vrané nad Vltavou.

3)

Zastupitelstvo obce trvá na ceně pro odkoupení pozemků v komunikaci (parc. č. 230/4
a 233/2 oba v k. ú. Vrané nad Vltavou) ve výši 25,- Kč/m2.
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4)

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí o dotace do fondů Středočeského kraje
na tyto záměry:
• Modernizace zásahové výzbroje a výstroje SDH Skochovice (Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS)
• Oprava kaple na hřbitově (Fond kultury a obnovy památek)
• Cyklistický mobiliář v obci – stojany na kola (Fond cestovního ruchu a
podpory podnikání)
• Revitalizace středu obce (Fond rozvoje obcí a měst)
• Rekonstrukce prostoru pod školou (Fond životního prostředí a zemědělství).

5)

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kalkulace ceny vodného na rok 2012 ve stejné
výši jako vloni, navýšená je pouze o DPH.

Zastupitelstvo obce ruší:
1)

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 3 ze dne 17.8.2011 o nákupu pozemků od pí.
Onderkové.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1)

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 141/2 v k. ú. Vrané nad
Vltavou o předpokládané výměře 355 m2.

Skončeno: 20:15 hodin
Zapsal: Janeček

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………..
Jiří Krafta

……………………………
Dana Ullwerová
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