Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou č. 9/2012
ze dne 21.11.2012
Přítomni: Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Janeček, Kolář, Drábek, Vrtišková, Jahodová, Blažek,
Krafta, Filip, Konopík
Omluveni: Zdeněk, Rážová
Návrh programu:
1. Rozpočet DSO Dolnobřežansko na rok 2013
2. Cena vodného na rok 2013
3. Studentský workshop
4. Diskuse
13x PRO (Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Janeček, Kolář, Drábek, Konopík, Filip, Vrtišková,
Jahodová, Blažek, Krafta)
Program odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů - 13x PRO
Zapisovatel – Janeček
Ověřovatelé zápisu – Krafta, Ullwerová – 13x PRO
1. Starostka obce informuje členy zastupitelstva o návrhu rozpočtu DSO Dolnobřežansko, který byl
všem zastupitelům zaslán elektronicky a byl řádně vyvěšen na úřední desce obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2013.
Hlasování:
13x PRO (Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Janeček, Kolář, Drábek, Konopík, Filip, Vrtišková,
Jahodová, Blažek, Krafta)
2. Starostka obce prezentuje návrh společnosti 1. SčV, a.s. ceny vodného na rok 2013, který byl
všem členům zastupitelstva obce zaslán elektronicky. Cena vodného by dle návrhu měla být
zvýšeno o 0,58 Kč/m3 bez DPH. Protože v rozboru kalkulace ceny bylo několik nejasností (např.
snižující se spotřeba vody, náklady za výměnu vodoměrů) požádala starostka obce zástupcem
společnosti 1. Sčv, a.s. pana Eise o schůzku, na které bude požadováno vysvětlení několika
položek v návrhu vodného. Členové zastupitelstva formulují několik připomínek a stanovisko
obce k chystanému jednání se společností 1. Sčv, a.s. - zastupitelstvo obce nesouhlasí se
zdražováním ceny vodného na rok 2013. Finální cenu vodného na rok 2013 budeme schvalovat na
prosincovém jednání zastupitelstva obce.
3. Starostka obce předává slovo sl. Lucii Tomcové, která požádala o zařazení bodu č. 3 do programu
zastupitelstva obce. Slečna Lucie Tomcová prezentuje záměr týkající se studentského workshopu
s názvem Propojení sídla s řekou. Jedná se o studenty Katedry zahradní a krajinné architektury
České zemědělské univerzity, kteří by v rámci týdenního workshopu zpracovali návrh studie,
která by řešila některé plochy zeleně podél řeky Vltavy. V rámci jejich práce by byla
kontaktována i veřejnost, aby do výsledku jejich práce mohl být zahrnut i jejich názor. Podmínkou
školy je spoluúčast na nákladech projektu (úhrada stravného a ubytování pro studenty). Členové
zastupitelstva diskutují o plánovaném workshopu a o možných výstupech využitelných pro
potřeby obce. Členové zastupitelstva navrhují, že do projektu by mělo být začleněno i Povodí
Vltavy, s.p., který jako vlastník pozemku bude mít významný vliv na potencionální realizaci
studie do praxe. Zastupitelstvo obce se shoduje na hledání dalších možných partnerů, s tím, že
oslovovat případné partnery budou zástupci obce Vrané nad Vltavou. Předpokládané náklady
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projektu jsou cca 20 tis. Kč. Starostka obce se domnívá, že Povodí Vltavy, s.p. by se nějakou
částkou mělo podílet na tomto projektu, protože tím by dalo najevo, že ho záměr projektu zaujal a
je větší šance, že bude spolupracovat na další spolupráci při případné realizaci. Případné náklady
za projekt budou řešeny v rozpočtu na rok 2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce podporuje záměr studentského workshopu. Dále zastupitelstvo obce podporuje
realizaci studie s názvem Propojení sídla s řekou, kterou budou realizovat studenti na workshopu.
Hlasování:
13x PRO (Filipová, Ullwerová, Novotný, Kubelík, Janeček, Kolář, Drábek, Konopík, Filip, Vrtišková,
Jahodová, Blažek, Krafta)
4. Starostka obce zahajuje diskuzi členů zastupitelstva:
•
•
•
•
•
•
•

Filipová: příští jednání zastupitelstva obce se koná 19. prosince 2012
Filipová: informuje členy zastupitelstva o zakoupení stánku na akce pro veřejnost
Filipová: dotazuje se zastupitelů na jejich názor ve věci problému s vyvážením fekálií do naší
ČOV o kterém se členové ZO bavili na posledním jednání. Starostka obce informuje o
plánovaném jednání SOVAK. Členové zastupitelstva obce diskutují nad možnostmi řešení.
Filipová: zve všechny na Mikulášskou zábavu, která se koná v sobotu 8. prosince 2012 v
sokolovně
Filipová: informuje členy zastupitelstva o přípravě publikace s fotografiemi obce a života v obci.
Starostka obce nechala zpracovat orientační cenovou kalkulaci. Fotografie budou od 5 fotografů
z Vraného nad Vltavou.
Filip: dotazuje se na řešení zlegalizování reklam v obci (pouze v místech, kde můžou být a úhrada
poplatku)
Janeček: reklamy v obci se postupně řeší

Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo
RO – rada obce
DSO – dobrovolný svazek obcí
ČOV – čistírna odpadních vod
SOVAK – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2013.

2.

Zastupitelstvo obce podporuje záměr studentského workshopu. Dále zastupitelstvo obce podporuje
realizaci studie s názvem Propojení sídla s řekou, kterou budou realizovat studenti na workshopu.

Skončeno: 19:05 hodin
Zapsal: Janeček
……………………………........
Martina Filipová - starostka obce
Ověřovatelé zápisu:

………………………..
Jiří Krafta

……………………………
Dana Ullwerová
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