
Zápis z jednání 

zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 10/2019 

ze dne 18. prosince 2019   
 

Přítomni: Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, Tejnický 

 

Omluveni: Kolář, Janeček, Kukla, Kadlecová, Havlíčková, Neumanová,  

 

 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní D. Ullwerová v 18:02 hod. 

 

 

1) Prezentace studie – Dům pro spolkovou činnost  

2) Volba místostarosty – určení způsobu volby  

3) Určení funkce místostarosty  

4) Volba místostarosty obce  

5) Rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty obce  

6) Mimořádná odměna starostce obce 

7) Odměny zastupitelů v roce 2020 

8) Rozpočet na rok 2020  

9) Rozpočtové opatření 

10) Poplatek za komunální odpad 

11) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

12) Ceny vodného a stočného 

13) Pozemky  

14) Diskuse  

 

Hlasování: 

Program byl odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů   

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

 

Zapisovatel: Stanislav Drábek 



Ověřovatelé zápisu: Jiří Krafta, Ivana Rážová 

 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický)  

0 x Proti 

0 x Zdržel se   

 

1) Prezentace studie – Dům pro spolkovou činnost  

 

Pí. Ullwerová představuje Ing. arch Medka, který zpracoval studii úpravy budovy Staré školy na 

dům pro spolkovou činnost v obci. Poté s pomocí počítačové prezentace p. Medek vysvětluje 

celou studii.  

 

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. 

Paní Ullwerová navrhuje, aby místostarosta vykonával svoji funkci jako dlouhodobě 

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

 

Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje způsob výkonu funkce místostarosty jako 

neuvolněného funkcionáře.  

Hlasování: 

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

0 x Proti  

1 x Zdržel se (Tejnický) 

Návrh BYL přijat 

 

4) Volba místostarosty obce 

 

Pí. Ullwerová navrhuje zvolit do funkce JUDr. Stanislava Drábka. Jiný návrh nebyl podán a 

přikročilo se k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Vrané nad Vltavou JUDr. 

Stanislava Drábka 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 



5) Rozhodnutí o odměně za výkon funkce místostarosty obce  

 

Pí. Ullwerová navrhuje stanovit odměnu neuvolněného místostarosty v maximální výši dle 

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., což činí Kč 29.546,- měsíčně. Jiný návrh nebyl podán a 

přikročilo se k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty ve 

výši Kč 29.546, - měsíčně.  

Hlasování: 

8x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková) 

0 x Proti 

1 x Zdržel se (Tejnický) 

Návrh BYL přijat 

 

6) Mimořádná odměna starostce obce 

 

P. Janauer navrhuje poskytnutí odměny starostce obce ve výši 1,5násobku měsíčního platu, 

poskytuje krátké zdůvodnění s odkazem na náročné investiční akce a některé nové povinnosti na 

straně obce. Jiný návrh nebyl podán a přikročilo se k hlasování. 

   

Návrh usnesení č. 4: V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s 

poskytnutím mimořádné odměny starostce obce Mgr. Daně Ullwerové za rok 2019 ve výši 

1,5násobku nejvyšší měsíční odměny. Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah výkonu 

vedení investičních akcí (zejména projektu výstavby nové školky, ČOV) a výkon funkce 

veřejného opatrovníka. 

Hlasování: 

8x Pro (Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, Tejnický) 

0 x Proti 

1 x Zdržel se (Ullwerová) 

Návrh BYL přijat 

 

7) Odměny zastupitelů v roce 2020 

 

Pí. Ullwerová navrhuje stanovit odměnu zastupitelů ve stávající výši a její rozsah pro rok 2020 

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

 

Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce stanovuje odměny členů zastupitelstva pro rok 2020 ve 

stávající výši.  

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

 

 



8) Rozpočet na rok 2020  

 

Pí. Ullwerová opakuje základní položky rozpočtu, s kterým byli zastupitelé podrobně seznámeni 

při pracovním jednání zastupitelstva. Jiný návrh nebyl podán a přikročilo se k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vrané na Vltavou na rok 

2020, v příjmové části ve výši Kč 70,600.275,00 a ve výdajové části ve výši Kč 78,656.031,00. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

9) Rozpočtové opatření č. 4 

 

Pí. starostka vysvětluje důvody nutné pro přijetí tohoto opatření, je to především proto, že na 

minulém jednání zastupitelstva byl schválen jednorázový humanitární dar rodině Terezky 

Nevolkové, který však nebyl zahrnut do rozpočtu obce.  

 

Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 obce Vrané nad 

Vltavou na rok 2019, v příjmové části ve výši 103 218 075,55 Kč a ve výdajové části ve výši 

97 527 685,55 Kč. 

Hlasování: 

 9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

10) Poplatek za komunální odpad 

 

Pí. Ullwerová uvádí důvody, jedná se především o to, že svozová firma FCC ČR, s.r.o. zvyšuje 

cenu za svoz komunálního odpadu v roce 2020 o 9,7 %. V loňském roce byla navýšena cena za 

svoz plastů a náklady v roce 2019 budou činit asi Kč 3,387.193,00, Výše vybraných poplatků za 

svoz bude za rok 2019 kolem 2 milionů korun. Za zpětný odběr se do rozpočtu vybere kolem 

750 tisíc korun. 

 

Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vrané nad 

Vltavou č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanoví poplatek 

za komunální odpad čl. 4 – sazba poplatku, který nově zní:  

 

 Sazba poplatku  

Sazba poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z 

režimu nakládání s komunálním odpadem podle objemu a počtu nádob určených k odkládání 

odpadů a frekvence obsluhy sběrných nádob určených k odkládání odpadů takto:  

 

 

 



 

 

Poplatek za svoz odpadů v Kč   

objem sběrné nádoby v litrech  frekvence obsluhy sběrných nádob 
 

 1 x 14 dní         1 x týdně  

110 / 120  1. 320,- Kč      2. 420,- Kč  

240  2. 200,- Kč      4. 400,- Kč  

70/80     770,- Kč       1. 540,-Kč 

110/120 v zimě, říjen-březen     660,- Kč    

1.100   ---------    18. 150,- Kč  

rekreační objekty 20 pytlů**   ---------     1. 100,- Kč  

RD bez vlastní popelnice * 50 pytlů   ---------       2 420,- Kč  

RD bez vlastní popelnice * 25 pytlů    1. 320,- Kč    ----------  

* Pouze pro lokality, které se neobsluhují popelářským vozem  

** Pokud majitel rekreačního objektu používá popelnici, která je svážena, platí jako majitel 

rodinného domu za příslušnou nádobu. 

 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

11) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

Pí. Ullwerová uvádí, že s účinností od 1. 1. 2020 dochází k výrazným změnám zákona 

č.565/1999Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona znamená 

nutnost obsahových změn stávajících obecně závazných vyhlášek v některých případech i zcela 

jejich zrušení a dále prezentuje nejdůležitější změny. Na základě toho předkládá návrhy textů a 

navrhuje jejich schválení, uvádí, že texty byly konzultovány s odborníky na ministerstvu vnitra 

bez výhrad z jejich strany. 

 

Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrané nad Vltavou č. 2/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrané nad Vltavou č. 3/2019 o 

místních poplatku ze psů. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrané nad Vltavou č. 4/2019, o 

místním poplatku z pobytu. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrané nad Vltavou č. 5/2019, o 

místním poplatku ze vstupného. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

12) Ceny vodného a stočného 

Pí. starostka podrobně rozebírá důvody pro navýšení ceny, která vychází jednak z vyšší ceny 

nakupované vody a z nutného minimálního nájemného cca ve výši 700 tisíc Kč/ rok, které obec 

požaduje po provozovateli vodovodní a kanalizační sítě. Uvedené nájemné je závazný ukazatel, 

jehož plnění je kontrolováno SFŽP jako poskytovatelem dotace na vybudování kanalizace a 

vodovodu v obci a dotaci obec nezbytně potřebuje pro vybudování nového přivaděče a zajištění 

zásobování pitnou vodou. 

 

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 56,75 

Kč /m³ a cenu stočného ve výši 34,25 Kč/m³. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 



13) Pozemky  

 

P. Drábek předkládá návrh na zřízení služebnosti k pozemku p. č. 568/1 v k.ú. Vrané nad 

Vltavou, jedná se o věcné břemeno vedení elektrického vedení a jde o přípojku zřízenou pro 

objekt nové mateřské školky.   

 

Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti vedení pro ČEZ 

distribuce s.r.o. na pozemku p.č. 568/1 v k.ú. Vrané nad Vltavou. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

P. Drábek informuje zastupitele, že obec obdržela návrh na odkoupení části pozemku parc. č.  

265/61 v k.ú. Vrané nad Vltavou od pana Petra Janušky. Pozemek není odměřen a nekopíruje 

stav zástavby a neodpovídá majetkovým poměrům v místě. Stanovisko rady obce je neprodávat 

pozemek takto určený.  

 

Návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 265/61 

v k.ú. Vrané nad Vltavou. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

P. Drábek dále informuje zastupitele, že obec obdržela návrh na odkoupení pozemku parc. č.  

637/17 v k.ú. Vrané nad Vltavou od pana Karla Zámečníka, pozemek je odměřen a nachází se u 

ulice Březovská. Zčásti je užíván lesním správcem pro výkon jeho činnosti pro obec. Stanovisko 

rady obce je neprodávat pozemek.  

 

Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č.  637/17 v k.ú. 

Vrané nad Vltavou. 

Hlasování: 

9x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Janauer, Blažek, Nováková, Onderková, 

Tejnický) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

 

 

 



 

14) Diskuse  

 

p Krafta – poskytuje aktuální informace o stavbě čističky odpadních vod 

pí. Ullwerová – informuje o stavu dětského hřiště ve Skochovicích a o jednání s SDH o možném 

provozování tohoto hřiště. Obec bude jednat o dalších možnostech v návaznosti na možnost 

poskytnutí dotací.  

p Blažek – připomíná požadavek občanů na montáž dopravního zrcadla u Kaskády  

p Tejnický – se táže na způsob vyplnění formuláře pro poskytování dotací z rozpočtu obce 

pí. Nováková – se ptá proč nebyla vyhlášena sbírka ve prospěch postižené holčičky, jak 

předpokládá minulé jednání a usnesení zastupitelstva  

pí. Ullwerová – protože rodina nedala souhlas s vyhlášením sbírky pod záštitou obce.  

 

pí. Ullwerová – končí jednání, připomíná, aby předsedové komisí a výborů připravili zprávy o 

činnosti za rok 2019 a dále informuje, že na příštím jednání zastupitelstva bude projednáno již 

poslední rozpočtové opatření roku 2019. 

 

Příští jednání zastupitelstva je plánováno na 15. ledna 2020 v 18:00 hod na obecním úřadě.  

 

Skončeno: 19:25 hodin 

Zapsal: Stanislav Drábek 

 

  

         ……………………………........ 

                    Dana Ullwerová – starostka obce 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

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

           Ivana Rážová              Jiří Krafta 


