Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou č. 3/2015
ze dne 18. 3. 2015
Přítomni: Janeček, Kořínek, Rážová, Ullwerová, Kubelík, Zděnek, Kolář, Drábek, Koubek (18:07),
Sýkorová, Vrtišková, Janauer, Filip
Omluveni: Krafta, Konopík
Návrh programu:
1. Rozpočet na rok 2015
2. Pozemky
3. Diskuze
12x PRO (Janeček, Kořínek, Rážová, Ullwerová, Kubelík, Zděnek, Kolář, Drábek, Sýkorová, Vrtišková,
Janauer, Filip)
Program odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů - 12x PRO
Zapisovatel – Janeček
Ověřovatelé zápisu – Drábek, Zděnek – 12x PRO

1. Příprava rozpočtu na rok 2015
Starostka obce informuje členy zastupitelstva obce o tom, že podrobný návrh rozpočtu byl
připraven na únorovém jednání zastupitelstva obce. Tento návrh byl řádně vyvěšen na úřední
desce. Návrh rozpočtu obce Vrané nad Vltavou příjmy jsou přílohou k zápisu č. 1. Návrh rozpočtu
obce Vrané nad Vltavou výdaje jsou přílohou zápisu č. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vrané nad Vltavou na rok 2015 takto:
Příjmy 2015
35.684 416,- Kč
Převod finančních prostředků z předchozích let
5.435 190,- Kč
Příjmy celkem včetně zůstatku z předchozích let
41.119 606,- Kč
Výdaje 2015
Splátka úvěru
Výdaje celkem včetně úvěru

32.241 000,- Kč
2.552 000,- Kč
34.793 000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je ve výši 891 416,- Kč. Zůstatek z roku 2014 je 5.435 190,- Kč.
Hlasování:
13x PRO (Janeček, Kořínek, Rážová, Ullwerová, Kubelík, Zděnek, Kolář, Koubek, Drábek, Sýkorová,
Vrtišková, Janauer, Filip)
2. Pozemky
 Obec obdržela od Jany Vobořilové žádost o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 590/1 v k. ú. Vrané nad Vltavou o předpokládané výměře 35 m2. Rada
obce doporučuje zastupitelstvu obce pozemek neprodat z důvodu, že se jedná o
pozemek podél místní komunikace, kde je udržovaná zeleň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku parc. č. 590/1 v k. ú. Vrané nad
Vltavou o předpokládané výměře 35 m2 paní Janě Vobořilové.

Hlasování:
13x PRO (Janeček, Kořínek, Rážová, Ullwerová, Krafta, Kubelík, Zděnek, Drábek, Kolář, Koubek,
Konopík, Koubek, Sýkorová)
3. Diskuze
Starostka obce zahajuje diskuzi:





Ullwerová: příští jednání zastupitelstva obce proběhne 22. 4. 2015.
Ullwerová: informuje členy ZO, že přišel informační e-mail z MMR. Program pro
podporu místních komunikací má být upraven tak, aby mohlo financování ze státního
rozpočtu probíhat ve více letech. Jeho vyhlášení bude posunuto pravděpodobně do
vyhlášení výzvy k podávání žádostí v roce 2016, to znamená k 1. 12. 2015.
Ullwerová: informuje členy ZO o tom, že v budoucnu budeme muset realizovat koncesní
řízení na provozování kanalizace a vodovodu. Rada obce doporučuje zastupitelstvu nejprve
vybrat společnost, která by celé koncesní řízení realizovala a koordinovala.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrovým řízením na realizátora koncesního řízení pro obec Vrané nad
Vltavou na provozovatele kanalizace a vodovodu v obci. Zastupitelstvo pověřuje Radu obce s výběrem
této společnosti.
Návrh usnesení:
13x PRO (Janeček, Kořínek, Rážová, Ullwerová, Krafta, Kubelík, Zděnek, Drábek, Kolář, Koubek,
Konopík, Koubek, Sýkorová)






Janauer: dotazuje se na systém výběru finančních prostředků za vývoz fekálií, zda má obec
přehled o tom, kdo vyváží a kdo nevyváží fekálie.
Janeček: popisuje, jak funguje systém s objednáváním a úhradou finančních prostředků za
vývoz fekálií. Konstatuje, že proběhne kontrola nemovitostí, které nejsou napojeny na
kanalizaci a nevyváží žádné odpadní vody a fekálie.
Kubelík: dává dotaz, zda pan Rynda má povinnost vyvážet fekálie i ze špatně nebo hůře
dostupných nemovitostí v obci.
Ullwerová: vzhledem k tomu, že pan Rynda má smlouvu s obcí, je povinen zajistit svoz
fekálií ze všech nemovitostí ve Vraném nad Vltavou za smluvní cenu.
Vrtišková: zve členy zastupitelstva obce na velikonoční jarmark do ZŠ.

Zastupitelstvo obce schvaluje:


Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vrané nad Vltavou na rok 2015 takto:
Příjmy 2015
35.684 416,- Kč
Převod finančních prostředků z předchozích let
5.435 190,- Kč
Příjmy celkem včetně zůstatku z předchozích let
41.119 606,- Kč
Výdaje 2015
Splátka úvěru
Výdaje celkem včetně úvěru

32.241 000,- Kč
2.552 000,- Kč
34.793 000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je ve výši 891 416,- Kč. Zůstatek z roku 2014 je 5.435 190,- Kč.


Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku parc. č. 590/1 v k. ú. Vrané
nad Vltavou o předpokládané výměře 35 m2 paní Janě Vobořilové.



Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrovým řízením na realizátora koncesního řízení pro obec Vrané
nad Vltavou na provozovatele kanalizace a vodovodu v obci. Zastupitelstvo pověřuje Radu obce
s výběrem této společnosti.

Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo obce
ZŠ – základní škola
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Skončeno: 18:45 hodin
Zapsal: Janeček

……………………………........
Dana Ullwerová - starostka obce
Ověřovatelé zápisu:

……………………….
Stanislav Drábek

……………………………
Pavel Zděnek

