Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou č. 5/2012
ze dne 20.6.2012
Přítomni: Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Rážová, Janeček, Jahodová, Filip, Kolář, Drábek,
Konopík, Zdeněk
Omluveni: Krafta, Vrtišková, Blažek
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje (PC knihovna, stojany na kola)
Kamerový systém – odpadový dvůr
Pozemky
Pronájem budovy staré školy ve Vraném nad Vltavou občanskému sdružení „Stará škola“
Diskuse

12x PRO (Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Rážová, Janeček, Jahodová, Filip, Kolář, Drábek,
Konopík, Zdeněk)
Program odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů - 12x PRO
Zapisovatel – Janeček
Ověřovatelé zápisu – Drábek, Ullwerová – 12x PRO
1. Starostka obce seznamuje členy zastupitelstva obce s návrhem usnesení o přijetí dvou dotací
z fondů Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
cestovního ruchu a podpory podnikání ve výši 86.000,- Kč na pořízení a údržbu doprovodné cyklistické
infrastruktury – stojany na kola a pověřuje radu obce k výběru dodavatele v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek ve výši 28.000,- Kč na modernizaci počítačů obecní knihovny Vrané nad
Vltavou a pověřuje radu obce k výběru dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Hlasování:
12x PRO (Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Rážová, Janeček, Jahodová, Filip, Kolář, Drábek,
Konopík, Zdeněk)
2. Starostka obce informuje členy zastupitelstva o dlouhodobých problémech s vykrádáním
sběrného dvora ve Skochovické ulici. Na základě těchto problémů byli členové zastupitelstva již
dříve vyzváni k návrhům řešení v rámci elektronické komunikace. Starostka obce informuje
členy zastupitelstva o předběžné cenové kalkulaci na kamerový systém, který by zajišťoval
monitorování areálu sběrného dvora. Členové zastupitelstva diskutují nad možnostmi jak situaci
se sběrným dvorem řešit (ochranka, hlídací pes, sirény, makety kamer, atd.). Starostka obce zjistí
u Policie ČR možného využití záznamu z kamerového systému při prokazování trestné činnosti.
Dále zajistí cenovou kalkulaci bezpečnostní agentury, kterou využívají např. v Ohrobci a
informace o možném problému kamerového záznamu s úřadem pro ochranu osobních údajů.
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3. Starostka obce seznamuje členy zastupitelstva obce se žádostí paní Aleny Kalašové o koupi části
pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. Vrané nad Vltavou pod její chatou tj. cca 36 m2 a okolo chaty cca
50 m2. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Starostka obce navrhuje hlasovat samostatně o
pozemku pod chatou a kolem chaty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat paní Aleně Kalašové část pozemku parc. č. 265/1 v k. ú.
Vrané nad Vltavou pod její chatou o předpokládané výměře 36 m2 za cenu 600,- Kč za m2 plus náklady
spojené s převodem lesního pozemku.
Hlasování:
12x PRO (Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Rážová, Janeček, Jahodová, Filip, Kolář, Drábek,
Konopík, Zdeněk)
Členové zastupitelstva diskutují o prodeji části pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. kolem chaty.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. Vrané nad
Vltavou kolem chaty pí. Aleny Kalašové.
Hlasování:
3x PRO (Filipová, Novotný, Ullwerová), 7x PROTI (Kubelík, Janeček, Filip, Kolář, Drábek, Konopík,
Zdeněk), 2x se zdrželi hlasování (Jahodová, Rážová)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. Vrané nad Vltavou
kolem chaty pí. Aleny Kalašové.
Hlasování:
7 PRO (Kubelík, Janeček, Filip, Kolář, Drábek, Konopík, Zdeněk), 3x PROTI (Filipová, Novotný,
Ullwerová), 2x se zdrželi hlasování (Jahodová, Rážová)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
4. Starostka obce předává slovo p. Pavlovi Filipovi, který prezentuje záměr vznikajícího
občanského sdružení „Stará škola“ využít budovu bývalé základní školy u kostela. Dále
prezentuje ekonomické záležitosti provozu budovy u kostela. Finanční výdaje spojené se
zprovozněním budovy odhadují na cca 100 tis. Kč a roční provozní náklady cca 150 tis. Kč. Na
dotaz, kde získají tyto prostředky, bylo odpovězeno, že od sponzorů, z dotací a od různých
sdružení. Tuto záležitost budou ještě řešit. Pavel Filip informuje členy Zastupitelstva obce, že
v současné době probíhá přeregistrace občanského sdružení AURI na občanské sdružení „Stará
škola“. Pavel Filip sděluje členům zastupitelstva obce, že cílem občanského sdružení „Stará
škola“ je udržet budovu v provozu do doby, než obec nalezne možné využití této budovy.
Zastupitelé diskutují o možnosti krátkodobého nájmu cca 3-5 let, kdy nájemné za budovu by
nebylo požadováno a sdružení by vlastními prostředky řešilo provoz a s tím spojené všechny
výdaje. Členové zastupitelstva obcí se domlouvají na přípravě návrhu smlouvy o výpůjčce na
tuto budovu, kterou připraví p. JUDr. Stanislav Drábek. Tento návrh smlouvy musí řešit i způsob
řešení případných investic nebo oprav ze strany sdružení, způsob pojištění budovy,
zodpovědnost za správu svěřeného majetku a jiné. Návrh smlouvy bude zaslán členům
zastupitelstva a podrobně bude projednán na srpnovém jednání zastupitelstva obce.
5. Starostka obce zahajuje diskuzi členů zastupitelstva:
 Filipová: příští jednání zastupitelstva se koná 22.8.2012
 Janeček: informuje členy zastupitelstva o cenových nabídkách na likvidaci bioodpadu na
sběrném dvoře. Členové zastupitelstva se shodují na využití služeb kompostárny Libeř.
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Náš kontejner bude umístěn na sběrném dvoře a budou ho využívat zaměstnanci obce +
občané za poplatek.
Filipová: navrhuje nejdříve zkusit používání kontejneru na bioodpad pouze pro
zaměstnance obce, při kterém se zjistí možné provozní problémy (zápach, ...). Členové
zastupitelstva souhlasí.
Janeček: informuje členy zastupitelstva obce o praxi 4 studentů středních škol, kteří
realizovali pasport dopravního značení, veřejného osvětlení a amplionů veřejného
rozhlasu. Tyto pasporty jsou zaneseny do mapového geoportálu obce, který bude
zveřejněn na webových stránkách obce v průběhu léta.
Kolář: navrhuje udělit studentům finanční odměnu, členové zastupitelstva se shodují na
částce 2.000,- Kč pro každého studenta.
Rážová: informuje členy zastupitelstva o kontrolách finančního výboru dle plánu kontrol
Zdeněk: informuje členy zastupitelstva o současném stavu podané žádosti na akci
„Vodojem Vrané nad Vltavou“
Kolář: informuje členy zastupitelstva obce o kontrolách kontrolního výboru dle plánu
kontrol
Filip: dotazuje se v jakém stavu je realizace záměru dostavby školní jídelny v budově
základní školy
Filipová: podrobně popisuje současný stav a postup při výběrovém řízení, které bude
vyhlášeno o prázdninách, realizace stavby bude zahájena na podzim letošního roku
Filipová: informuje o současném stavu výměny kotlů v budově školní jídelny, které bude
dokončeno o prázdninách

Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo
RO – rada obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání ve výši 86.000,- Kč na pořízení a údržbu
doprovodné cyklistické infrastruktury – stojany na kola a pověřuje radu obce k výběru
dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek ve výši 28.000,- Kč na modernizaci počítačů obecní knihovny
Vrané nad Vltavou a pověřuje radu obce k výběru dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat paní Aleně Kalašové část pozemku parc. č. 265/1
v k. ú. Vrané nad Vltavou pod její chatou o předpokládané výměře 36 m2 za cenu 600,- Kč za m2
plus náklady spojené s převodem lesního pozemku.

Skončeno: 19:20 hodin
Zapsal: Janeček
……………………………........
Martina Filipová - starostka obce
Ověřovatelé zápisu:

………………………..
Stanislav Drábek

……………………………
Dana Ullwerová
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