
Zápis z jednání 

zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 08/2019 

ze dne 20. 11. 2019   
 

Přítomni:  Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Kolář, Nováková, Onderková, 

Janeček, Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Neumanová, Tejnický 

 

Omluveni:  Blažek  

 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní D. Ullwerová v 18:07 hod. 

 

Upřesňuje, že obec obdržela dne 19.11.2019 žádost společnosti Technické služby 

Dolnobřežanska, s.r.o. (TSD) o poskytnutí patronátního prohlášení, jednání o tomto bodu je nově 

zařazeno do bodu 9 a dosavadní bod 9) je označen jako bod 10).  Návrh programu včetně 

doplněného bodu 9: 

 

1) Projednání příspěvku obce rodině Terezy Nevolkové  

2) Volba místostarosty – určení způsobu volby  

3) Určení funkce místostarosty  

4) Volba místostarosty obce  

5) Rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty obce  

6) Volba zástupců zřizovatele do školské rady  

7) Cena za svoz odpadu v roce 2020  

8) Schválení podílu obce na stavbě vodovodního přivaděče  

9) Schválení patronátního prohlášení pro společnost TSD 

10) Diskuse  

 

Hlasování: 

Program byl odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů   

14x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Kolář, Nováková, Onderková, 

Janeček, Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Neumanová, Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

 

Zapisovatel: Stanislav Drábek 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Krafta, Jan Kukla 

 

 

 



Hlasování: 

14x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Kolář, Nováková, Onderková, 

Janeček, Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Neumanová, Tejnický)  

0 x Proti 

0 x Zdržel se   

 

1) Projednání příspěvku obce rodině Terezy Nevolkové  

 

P.Kolář přednáší návrh, popisuje zdravotní stav Terezky a její potřeby, ozřejmuje situaci rodiny, 

a to především finanční.  

Představuje se JUDr. Lucie Kolářová jako právní zástupce rodiny, přednáší stanovisko rodiny 

k její finanční situaci a k možnosti daru. oceňuje dar jako projev dobré vůle, rodina shání peníze 

a snaží se komunikovat.  

p. Tejnický se ptá, zda je možno zveřejnit číslo účtu u Konta Bariéry, Dr. Kolářová uvádí, že 

konto není veřejné, nicméně je možné si je vyžádat a poslat na něj individuální dary. 

Pí. Ullwerová přednáší zjištění obce:  

Stanovisko osloveného právníka, který upozorňuje obec, že nelze odhadnout možnou výši 

eventuální kompenzace, kterou bude hradit škola, může být vyšší než aktuální sjednané 

pojistné plnění. Upřednostňuje možnost poskytnout poškozené bezúročnou zápůjčku, která se 

může po skočení soudního jednání změnit částečně nebo zcela na dar. Další možností je 

uspořádání sbírky, kdy je nutný je souhlas rodiny. Připomíná povinnost obce nakládat 

s veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře.   

Generali Pojišťovna a.s. informovala obec, že se snažila rodinu kontaktovat, nabízela 

předfinancování, nicméně toto bylo bez odezvy. 

Dle sdělení Nadace Charty 77 zdravotní pojišťovna vůbec finančně nepřispívá na 

neurorehabilitační pobyty, které činí dle předloženého seznamu nezbytných výdajů na léčení 

Kč 347.000,-.  

Právní zástupce rodiny přednáší svá stanoviska k informacím pí. Ullwerové, nevěří že by rodina 

dostala dopisy od pojišťovny, nemá o tom žádnou informaci, považuje za předčasné jednat 

s pojišťovnou, informuje též o svém prvním jednání ve škole. 

P.Janeček se dotazuje, zda bylo zjištěno stanovisko právního zástupce školy,  

Pí. Ullwerová – o vyjádření právního zástupce školy jsme prostřednictvím ředitelky základní 

školy žádali, vyjádření jsme neobdrželi 

Dr. Kolářová – rodina nechápe dar jako přiznání odpovědnosti obce na vzniklé situaci, opravdu 

jsou ve špatné situaci, budou rádi za dar v jakékoli výši 

p. Kolář uvádí, že se Nevolkovi nebrání ani sbírce 

p. Janauer sděluje, že pokud by chtěli účast na tříkrálové sbírce, pak to spěchá 

pí. Ullwerová uvádí, že se klidně může jednat o obecní sbírku pod záštitou starostky 

 

Návrh usnesení č. 1:  

p. Kolář přednáší návrh usnesení Obec poskytuje Tereze Nevolkové prostřednictvím Konta 

Bariéry dar v částce Kč 500.000,-  

 

Návrh usnesení č. 2:  

pí. Ullwerová přednáší protinávrh: ZO souhlasí s poskytnutím účelově vázaného daru ve výši 

Kč 347.000,- panu Petru Nevolkovi a paní Kateřině Nevolkové, jakožto rodičům nezletilé Terezy 

Nevolkové, a to za účelem úhrady neurorehabilitačních léčebných pobytů (Arcada, Hranice na 

Moravě, Axon Klimkovice, Adeli Piešťany) na které nepřispívá zdravotní pojišťovna. Dar je 

poskytován bez ohledu na otázku zavinění zdravotní újmy nezletilé. Dar bude poskytnut 

prostřednictvím nadace Charty 77.   



ZO rovněž souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch nezletilé, a to za předpokladu, že 

k této veřejné sbírce dají souhlas zákonní zástupci poškozené.  

Hlasování o návrhu č. 2  

7x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Nováková, Onderková,) 

6 x Proti (Kolář, Janeček, Kukla, Kadlecová, Neumanová, Tejnický) 

1 x Zdržel se (Havlíčková) 

Návrh NEBYL přijat 

 

Hlasování o návrhu č. 1  

7x Pro (Kolář, Janeček, Kukla, Kadlecová, Neumanová, Havlíčková Tejnický,) 

0 x Proti) 

7 x Zdržel se (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Nováková, Onderková) 

Návrh NEBYL přijat 

 

Pozn. V 18:31 opouští p. Kolář spolu s Dr. Kolářovou jednání zastupitelstva  

 

2) Volba místostarosty – určení způsobu volby  

 

Protože je nutno vyřešit formu hlasování, starostka obce navrhuje, aby volby místostarosty byla 

provedena veřejným hlasováním. Jiný návrh nebyl podán a přikročilo se k dalšímu bodu.  

 

3) Určení funkce místostarosty  

 

Před volbou místostarosty j nutno určit, zda výkon funkce místostarosty bude realizování jako 

uvolněný funkcionář nebo neuvolněný. 

p. Janeček navrhuje, aby místostarosta vykonával svoji funkci jako uvolněný, má za to, že je 

správa obce nedostatečná, především rozvoj obce, stav kontroly, přenos informací. 

pí Ullwerová opakovaně vyzývá pana Janečka, aby mluvil konkrétně, o jaký stav se jedná. 

p. Janeček odpovídá, že neví, musel by si připravit, ale např. podklady k neveřejnému 

pracovnímu jednání ZO dostal na svou žádost až v pondělí. Rovněž žádal o zaslání FIN (výkaz 

pro hodnocení a plnění rozpočtu), zápisy z kontrolních dnů. 

pí Ulwerová odpovídá, že tyto výkazy a zápisy jsou k dispozici na obci, nikdy se elektronicky 

neposílaly. 

p. Janeček, když jsem byl místostarostou, tak jsem informace měl, ale teď je nemám, zápisy 

z kontrolních dnů na stavbě ČOV mi paní starostka slíbila. Uvádí, že mu např. na jeho žádost 

opakovaně nebyla předložena smlouva na zpracování PD na výstavbu tělocvičny. 

pí Ullwerová – společně s panem Kuklou vám byla na vaši žádost předložena PD na výstavbu 

tělocvičny, včetně smlouvy a všech vyjádření RO, ZO, školy. 

p. Krafta – již v únoru měl pan Janeček kompletní dokumentaci k dispozici  

p. Janauer – je dostačující, pokud je požadovaná informace k dispozici na úřadě 

Rozvinula se diskuse p. Janečka, pí. Ullwerové, p. Janauera, následně bere p. Janeček svůj návrh 

zpět.   

Paní Ullwerová navrhuje, aby místostarosta vykonával svoji funkci jako dlouhodobě 

neuvolněný. Jiný návrh nebyl podán a přikročilo se k hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob výkonu funkce místostarosty jako neuvolněného 

funkcionáře.  

Hlasování: 

7 x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Janauer, Onderková, Drábek, Nováková) 



5 x Proti (Kukla, Kadlecová, Neumanová, Havlíčková Tejnický) 

1 x Zdržel se (Janeček) 

Návrh NEBYL přijat 

 

4) Volba místostarosty obce 

 

Protože nebyl určen způsob výkonu funkce místostarosty, nelze jej zvolit, a proto nelze tento bod 

projednat 

5) Rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty obce  

 

Protože nebyl určen způsob výkonu funkce místostarosty a místostarosta nebyl zvolen nelze 

tento bod projednat 

 

6) Volba zástupců zřizovatele do školské rady  

 

Starostka obce informuje členy zastupitelstva obce o nové volbě členů školské rady. Nové 

volební období začne od 1.1.2020 a je tříleté. Za zřizovatele jsou tři zastupitelé. Starostka obce 

navrhuje p. Kuklu, paní Rážovou a pana Drábka, kteří návrh přijímají.  

   

Návrh usnesení: ZO schvaluje členy školské rady za zřizovatele: p. Kuklu, p Drábka a pí 

Rážovou.  

Hlasování: 

13x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Nováková, Onderková, Janeček, 

Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Neumanová, Tejnický)  

0 x Proti 

0 x Zdržel se   

Návrh BYL přijat a zástupci zřizovatele jsou zvoleni Jan Kukla, Stanislav Drábek a Ivana 

Rážová. 

 

7) Cena za svoz odpadu v roce 2020  

 

Starostka obce čte důvody a vysvětlení firmy FCC ČR, s.r.o.  navýšení ceny svozu odpadu. 

Nejzávažnějším důvodem je omezování či úplné zastavení příjmu odpadů na skládky směsného 

komunálního odpadu v dojezdové vzdálenosti, rostou náklady na mzdy a na dopravu. Kromě 

směsi a tříděného odpadu sklo, papír, plasty je možné umístit kontejnery na olej a tuky, barvy, 

lepidla, pryskyřice, kovy.   

 

pí Filipová poskytuje krátkou informaci o situaci na trhu s druhotnými surovinami 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou přílohu ke smlouvě o likvidaci odpadů pro rok 2020.  

Hlasování: 

13x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Nováková, Onderková, Janeček, 

Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Neumanová, Tejnický)  

0 x Proti 

0 x Zdržel se   

Návrh BYL přijat.  



8) Schválení podílu obce ve věci sdružení finančních prostředků k vybudování vodovodu 

Obchvatem Libně  

 

Starostka informuje zastupitelstvo o jednání, které se konalo dne 7.11.2019 na OÚ v Libři 

s Obcemi Zvole, Březová Oleško a Libeř – Libeň. V současné době je pro Dolnobřežansko 

zpracováván projekt na vybudování vodovodního přivaděč z Vestce, ale Obec Libeř přichází 

s rychlejším řešením, které by v horizontu cca 1 roku mohlo zvýšit kapacitu vody dodávané 

obchvatem přes Obec Libeň a vytvořilo předpoklad pro další zvýšení průtoku a množství vody 

při vybudování obchvatu Zvole a dalšího přivaděče pro Oleško-Březovou a Vrané nad Vltavou. 

Obec Libeň je připravena realizovat obchvat v roce 2020 ovšem za předpokladu finančního 

přispění dalších obcí, a to i v případě, že by nebyla poskytnuta dotace EU. Podíly obcí vycházejí 

z počtu obyvatel k 31. 12. 2018. Pro Vrané to je 31,30 %. Potrubí by bylo společným majetkem 

podílejících se obcí.  Posílení potrubí v Libři bude financovat Posázavský skupinový vodovod.  

Následně proběhla schůzka v Olešku –Březové za účasti projektantů D Plus, a.s. a VRV, a.s., 

která potvrdila, že je možné připravovanou projektovou dokumentaci pro Mikroregion 

Dolnobřežansko rozdělit na dvě části a začít vyřizovat územní a stavební povolení na 

vybudování přivaděče zásobovaného z Posázavského skupinového vodovodu pro obce Vrané 

nad Vltavou, Zvole, Oleško-Březová, Ohrobec a Okrouhlo dříve, předpokládaný termín 

stavebního povolení rok 2021 

 

Pozn. V 19:01 opouští pí. Neumannová jednání zastupitelstva  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí finančního krytí k vybudování vodovodu Obchvatem obce 

Libně ve výši Kč 31,30 % celkových nákladů.  

Hlasování: 

12x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Nováková, Onderková, Janeček, 

Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Tejnický)  

0 x Proti 

0 x Zdržel se   

Návrh BYL přijat.  

9) Vystavení patronátního prohlášení pro společnost TSD s.r.o. 

 

Starostka vysvětluje důvody vystavení tohoto prohlášení, jedná se o stanovisko vlastníka 

k čerpání kontokorentního úvěru společnosti TSD s.r.o. kde má obec Vrané nad Vltavou podíl ve 

výši 9 %. Čerpání kontokorentu bylo schváleno na valné hromadě dne 8. 10. 2019. Obec bere na 

vědomí, že společnost Česká spořitelna, a.s. a Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (dále jen 

Klient) vstoupily do obchodního vztahu, na jehož základě budou Klientovi poskytnuty peněžní 

prostředky. Patronátní prohlášení je vystaveno za účelem podpoření záměru České spořitelny, 

a.s. financovat Klienta v rámci obchodního vztahu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo Obce Vrané nad Vltavou schvaluje vydání patronátního prohlášení pro společnost 

TSD s.r.o a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto prohlášení. 

Hlasování: 

12x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Nováková, Onderková, Janeček, 

Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Tejnický)  

0 x Proti 

0 x Zdržel se   

Návrh BYL přijat.  



10) Diskuse 

 

pí. Ullwerová se dotazuje, zdali je možno získat prostor pro ZUŠ obor tanec, v současné době 

nemá škola možnost výuky. 

p. Tejnický – sokolovna je plná, zde možnost není, 

p. Tejnický – doporučuje ještě jednání o daru pro Terezu Nevolkovou, 

p. Krafta poskytuje aktuální informace o stavbě čističky odpadních vod 

p. Janeček – ptá se na stav výběrového řízení na terminál u nádraží 

pí. Ullwerová – hodnocení výběrového řízení proběhne dne 21.11.2019  

p. Krafta – informace budou podána při příštím jednání zastupitelstva 

p. Tejnický – jménem TJ Sokol prosí o poskytnutí věcných darů pro tombolu 

pí Nováková – hodnotí jednání okolo bodu 1- je zaskočena nekompromisním přístupem 

navrhovatele  

paní Částková (veřejnost) se dotazuje proč není pořad jednání zastupitelstva oznámen i 

v aktualitách obce 

pí Ullwerová – jedná se o nedopatření, na úřední desce bylo oznámení řádně vyvěšeno.  

 

 

 

Skončeno: 19:25 hodin 

Zapsal: St. Drábek 

 

  

         ……………………………........ 

                    Dana Ullwerová – starostka obce 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

……………………………........    …………………………........ 

Jan Kukla       Jiří Krafta 


