Zápis z jednání
Zastupitelstva obce
Vrané nad Vltavou č. 10/2015
ze dne 16. 12. 2015
Přítomni: Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová,
Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková
Omluveni: Kolář, Zděnek
Návrh programu:
1. Veřejnoprávní smlouva o výkonu obecní policie
2. Úprava rozpočtu
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016
4. Dotace vodojem
5. Pozemky
6. Diskuse
13x PRO (Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová,
Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková)
Program odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů - 13x PRO
Zapisovatel – Janeček
Starostka obce navrhuje za ověřovatele zápisu p. Kraftu a p. Drábka. Michal Kubelík navrhuje, aby jedním
z ověřovatelů zápisu byla pí. Kateřina Vrtišková.
Procedurální hlasování:
 Zastupitelstvo obce schvaluje pí. Kateřinu Vrtiškovou ověřovatelem zápisu č. 10/2015 ze dne 16.
12. 2015.
Hlasování:
5x PRO (Filip, Konopík, Koubek, Kubelík, Vrtišková), 7x PROTI (Drábek, Janauer, Janeček, Krafta,
Rážová, Sýkorová, Ullwerová), 1x se zdržel hlasování (Kořínek)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT


Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu č. 10/2015 ze dne 16. 12. 2015 p. Kraftu a p.
Drábka.

Hlasování:
8x PRO (Drábek, Janauer, Janeček, Kořínek, Krafta, Rážová, Sýkorová, Ullwerová), 5x PROTI (Filip,
Konopík, Koubek, Kubelík, Vrtišková)
NÁVRH BYL PŘIJAT
Ověřovatelé zápisu – Krafta, Drábek
Kateřina Vrtišková informuje členy ZO, že má námitky a připomínky k zápisu č. 9/2015 ze dne
18. 11. 2015. Námitkou a připomínkou je, že v zápisu č. 9/2015 nejsou zapsány námitky a
připomínky Kateřiny Vrtiškové k zápisu č. 8/2015 ze dne 21. 10. 2015. Na základě diskuse členů
ZO je navrženo následující usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby součástí každého zápisu z jednání ZO byly zaznamenány námitky
a připomínky k předchozímu zápisu z jednání ZO.

Hlasování:
11x PRO (Filip, Janauer, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Sýkorová, Ullwerová,
Vrtišková), 2x se zdrželi hlasování (Drábek, Janeček)
1. Veřejnoprávní smlouva o výkonu obecní policie
Starostka obce seznamuje členy zastupitelstva obce s návrhem veřejnoprávní smlouvy o výkonu
obecní policie na území obce Vrané nad Vltavou, která bude uzavřena s obcí Vestec. Členové ZO
obdrželi návrh smlouvy v podkladech k jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
13x PRO (Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová,
Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková)
2. Úprava rozpočtu
Starostka obce informuje členy zastupitelstva obce o plnění rozpočtu k dnešnímu dni. Všichni
členové ZO obdrželi podklady k plnění rozpočtu v podkladech k jednání. Starostka obce informuje
členy ZO, že pouze u jednoho paragrafu a to 3722 dochází k navýšení výdajů a to o cca 105.000,Kč. Jde o paragraf - Svoz komunálního odpadu, kde jsou výdaje upravovány vždy podle
skutečnosti vývozů. U žádných dalších paragrafů ve výdajové části nedošlo k navýšení oproti
schválenému rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výdajové části: par. 3722 – Svoz komunálního
odpadu – navýšení o 105.000,- Kč.
Hlasování:
13x PRO (Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová,
Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková)
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016
Starostka obce seznamuje členy ZO s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2016.
Návrh usnesení:
V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje obec Vrané nad Vltavou pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016:
1. Rozpočtové provizorium se schvaluje z důvodu zabezpečení financování běžných
provozních výdajů a plynulého chodu hospodaření obce na začátku roku 2016 a platí
do schválení rozpočtu na rok 2016, nejpozději však do 31. 3. 2016.
2. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji obce na rozpočtový rok 2016.
3. Běžné provozní výdaje obce Vrané nad Vltavou mohou činit měsíčně maximálně 1/12
rozpočtu roku 2015.
4. Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec Vrané nad Vltavou, budou
v době rozpočtového provizoria uvolňovány příspěvky ve stejné výši jako
v předchozím rozpočtovém roce.
5. Investiční výdaje v době rozpočtového provizoria mohou být čerpány pouze na akce
rozpracované v roce 2015, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2016.
Hlasování:
13x PRO (Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová,
Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková)

4. Dotace vodojem
Starostka obce informuje členy ZO o tom, že zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 7.
12. 2015 mimořádnou dotaci ve výši 4.000 000,- Kč pro obec Vrané nad Vltavou na realizaci
stavby „Vodojem Vrané nad Vltavou“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 4.000 000,- Kč na akci
“Výstavba přerušovacího vodojemu Vrané nad Vltavou“ a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace, která byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje dne 7. 12. 2015.
Hlasování:
13x PRO (Drábek, Filip, Janauer, Janeček, Konopík, Kořínek, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová,
Sýkorová, Ullwerová, Vrtišková)
Starostka obce informuje členy ZO, že Vodojem byl řádně zkolaudován dne 10. 12. 2015 a dne 11. 12.
2015 byl uveden do provozu.
Doplnění do zápisu, které bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 1. 2016:
Na financování akce Vodojem Vrané nad Vltavou se podílela z 50 % obec Vrané nad Vltavou a z 50%
obec Zvole. Obec Březová-Oleško se na financování akce Vodojem Vrané nad Vltavou nepodílela.

5. Pozemky
 Obec obdržela od p. Lendera, který vlastní pozemky v prostoru pod kostelem, na
kterých jsou umístěny dvě rozpadlé budovy, žádost o povolení nezbytné cesty
k těmto budovám. Záměr p. Lendera je budovy zbourat a místo nich postavit jeden
rodinný dům. Tento záměr byl již jednou projednáván na jednání ZO s tím, že pro
povolení stavby je nutné vyhradit dvě parkovací místa pro budoucí stavbu. To
zastupitelstvo obce schválilo. Dle vyjádření MěÚ Jílové u Prahy, stavebního úřadu
však vyhrazení parkovacích míst nestačí a je nutné zajistit příjezd k nemovitosti.
Na základě toho projektantka p. Lendera předložila obci záměr vybudování
příjezdové komunikace a to mezi zdí u kostela a sakrální stavbou – křížku na
pozemku parc. č. 455/1 v k. ú. Vrané nad Vltavou (v místě současné cesty, která
vede od křížku do ulice Nádražní – tato cesta by byla v záměru předkladatele
zachována). Členové zastupitelstva obce diskutují nad záměrem a hodnotí klady a
zápory záměru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr p. Lendera na výstavbu příjezdové komunikace k budoucímu
rodinnému domu na pozemcích parc. č. 464, st. č. 56/1 a 56/2 vše v k. ú. Vrané nad Vltavou dle předložené
zjednodušené projektové dokumentace.
Hlasování:
5x PRO (Janeček, Kořínek, Koubek, Sýkorová, Ullwerová), 5x PROTI (Drábek, Filip, Konopík, Krafta,
Vrtišková), 3x se zdrželi hlasování (Janauer, Kubelík, Rážová)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
6. Diskuze
Starostka obce zahajuje diskuzi:



Ullwerová: příští jednání zastupitelstva obce proběhne 20. 1. 2016.
Ulwerová: informuje členy ZO, že do konce roku bude zaslán všem členům ZO
aktualizovaný návrh plánovací smlouvy se společností PIKAR BOHEMIA, s.r.o.
k připomínkám. Finální znění návrhu budeme projednávat na lednovém jednání ZO.



Janauer: informuje členy ZO o tom, že některým občanům obce vadí souběh několika
větších akcí pro veřejnost v obci. Navrhuje a žádá zástupce organizací, kteří pořádají akce
pro veřejnost, aby pečlivě zvažovali termíny akcí s ohledem na ostatní akce v obci. V rámci
činnosti Komise kultury při Radě obce bude více řešeno plánování akcí a koordinace akcí
se všemi subjekty v obci.

Zastupitelstvo obce schvaluje:


Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby součástí každého zápisu z jednání ZO byly zaznamenány
námitky a připomínky k předchozímu zápisu z jednání ZO.



Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výdajové části: par. 3722 – Svoz
komunálního odpadu – navýšení o 105.000,- Kč.



V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje obec Vrané nad Vltavou pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2016:
1. Rozpočtové provizorium se schvaluje z důvodu zabezpečení financování běžných
provozních výdajů a plynulého chodu hospodaření obce na začátku roku 2016 a
platí do schválení rozpočtu na rok 2016, nejpozději však do 31. 3. 2016.
2. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji obce na rozpočtový rok 2016.
3. Běžné provozní výdaje obce Vrané nad Vltavou mohou činit měsíčně maximálně
1/12 rozpočtu roku 2015.
4. Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec Vrané nad Vltavou, budou
v době rozpočtového provizoria uvolňovány příspěvky ve stejné výši jako
v předchozím rozpočtovém roce.
5. Investiční výdaje v době rozpočtového provizoria mohou být čerpány pouze na
akce rozpracované v roce 2015, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2016.



Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 4.000 000,- Kč
na akci “Výstavba přerušovacího vodojemu Vrané nad Vltavou“ a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, která byla schválena zastupitelstvem Středočeského kraje
dne 7. 12. 2015.

Použité zkratky:
ZO – zastupitelstvo obce
RO – rada obce
MěÚ – Městský úřad
Skončeno: 19:15 hodin
Zapsal: Janeček
……………………………........
Dana Ullwerová - starostka obce
Ověřovatelé zápisu:

……………………….
Jiří Krafta

……………………………
Stanislav Drábek

