
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 7/2020 

ze dne 16. prosince 2020   
 
Přítomni: Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, Nováková, 
Rážová, Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Havlíčková, Kolář, Onderková 

Program: 
1. Schválení dohody o provozování vodovodního řadu v k.ú. Libeň u Libře 
2. Schválení odměn pro členy zastupitelstva obce 
3. Schválení odměn pro členy výborů a komisí 
4. Pozemky 
5. Diskuse 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka paní Dana Ullwerová v 18:02 hod., navrhla nejprve 
revokovat usnesení č. 3 v zápise č. 6/2020 z jednání konaného dne 18. 11. 2020 

Program odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů, zapisovatelem určuje Stanislava 
Drábka a ověřovateli zápisu Ivanu Rážovou a Petra Janečka. 
 
Hlasování: 

12x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

Revokace usnesení č. 3 v zápise č. 6/2020 z jednání konaného dne 18. 11. 2020. 

Návrh usnesení č. 1: zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 3 v zápise č. 6/2020 z jednání 
konaného dne 18. 11. 2020. 

Hlasování: 
12x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
Návrh nového usnesení jako usnesení č. 2: zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit části 
pozemků parc. č. 404/83, 400/3 a 404/12 v k. ú. Zvole u Prahy, o předpokládané výměře 871,5 
m2 dle předloženého situačního zákresu, které leží v trase budoucího přivaděče pitné vody za 400 
Kč/ m2 od Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku obce k jednání o přípravě kupní smlouvy dle předloženého situačního 
zákresu. 
 

 
 



 Hlasování: 
12x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 
1. Schválení dohody o provozování vodovodního řadu v k.ú. Libeň u Libře 
 
Rada obce navrhuje uzavřít dohodu o provozování nově vybudované části vodovodního řadu 
„Libeř, vodovod obtok Libně, přivaděč pro další obce v k. ú. Libeň u Libře“ s obcí Zvole, která 
bude provozovat tento řad prostřednictvím svého provozovatele firmou 1. SčV, a.s. 

Návrh usnesení č. 3: zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje uzavření Dohody o 
provozování vodovodního řadu Libeř, vodovod obtok Libně, přivaděč pro další obce v k. ú. 
„Libeň u Libře“ obcí Zvole prostřednictvím svého provozovatele firmou 1. SčV, a.s. 

 Hlasování: 
12x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
2. Schválení odměn pro členy zastupitelstva obce 
 
Starostka obce navrhuje poskytnutí mimořádných odměn dle důvodové zprávy neuvolněným 
členům rady obce v souladu s § 76 zákona o obcích za výkon dozoru investora na stavbě nové 
ČOV, přestupního terminálu, přístavbě a přestavbě základní školy, za zajištění rekonstrukce 
budovy č. p. 330 a stavební dozor na opravě komunikací: Spojovací, Na Vršku a Luční. Dále za 
práci v dozorčí radě TSD, s.r.o. a zajištění podkladů pro podání žádostí o dotace. 
 
Návrh usnesení č. 4: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny neuvolněným 
členům rady obce v roce 2020 dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dle přílohy 
tohoto usnesení    
  
Hlasování: 

9x Pro (Blažek, Drábek, Janeček, Kadlecová, Kukla, Neumanová, Nováková, Tejnický, 
Ullwerová) 
0 x Proti 
3 x Zdržel se (Janauer, Krafta, Rážová) 

Návrh BYL přijat 
 
3. Schválení mimořádných odměn pro členy výborů a komisí 
 
Starostka obce navrhuje poskytnutí mimořádných odměn dle důvodové zprávy některým členům 
výborů a komisí v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, kteří vykonali pro obec 
mimořádné úkoly. Finanční dopad je pouze symbolický, přesto poskytnutí odměny pokládá za 
významné ocenění jejich práce. Odměny některým členům výborů a komisí jsou uděleny 
především za pomoc v době epidemie koronaviru, archivaci dokumentů přestupkové komise, 



zpracování návrhu náhradní výsadby dřevin v obci, přípravu podkladů pro řešení záborů 
obecních pozemků, provedené finanční kontroly, přípravu rozpočtu. 

 
Návrh usnesení č. 5: zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny neuvolněným 
členům výborů a komisí v roce 2020 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve výši dle přílohy 
tohoto usnesení.    
  
Hlasování: 

12x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
4. Pozemky  
 
P. Drábek přednáší problematiku části pozemku parc. č. 455/1 ve vlastnictví obce, který přiléhá 
k domu č.p. 105 ve vlastnictví manželů Telenských, tuto část pozemku mají manželé Telenští 
v nájmu a nyní požádali o koupi pronajaté části.   
P. Telenský jako host stručně vysvětluje své důvody.  
P. Drábek upozorňuje, že pozemek sousedí s pozemkem budovy staré školy a pro případnou 
rekonstrukci a změnu určení budovy bude možná potřeba tuto výměru zahrnout 
k připravovanému záměru, aby byla splněna územně plánovací kritéria stavby.  
 
Návrh usnesení č. 6: zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 455/1 
přiléhající k domu č.p. 105 o výměře 90 m² manželům Jaromíru a Sandře Telenským, V Zídkách 
105, 25246 Vrané nad Vltavou.  
 
Hlasování: 

7x Pro (Drábek, Janauer, Janeček, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
0x Proti  
5x Zdržel se (Blažek, Kadlecová, Kukla, Neumanová, Tejnický) 

Návrh NEBYL přijat 
 
P. Drábek přednáší žádost SK vodního lyžování Skochovice z.s. ohledně pozemku parc. č. 286/1, 
ačkoliv uvádí žádost o prodej pozemku, je zřejmé, že chtějí pouze část. Pozemek je lesní, 
celková výměra 36574 m². Vzhledem k obtížnosti dělení lesních pozemků a dosud neurovnaným 
majetkovým vztahům SK (soudní spor) rada obce doporučuje část pozemku neprodávat.  
 
Návrh usnesení č. 7: zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 286/1, SK 
vodního lyžování Skochovice z.s. 
 
Hlasování: 

12x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová Krafta, Kukla, Neumanová, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
 
 
 



5. Diskuse 
 
P. Blažek připomíná, že vozidlo Sboru dobrovolných hasičů Skochovice dožívá a je potřeba 
počítat s nutností jeho náhrady. 
 
P. Janeček se ptá jaký je vztah s Technickými službami Dolnobřežanska a.s. P. Janauer a pí. 
Ullwerová vysvětluje stav, majetkovou účast obce a současné smlouvy. P. Janauer připomíná, že 
monopolizace má své výhody i nevýhody. 
 
P. Janeček se dále dotazuje na stav rozpracovaných investičních akcí v obci.  
 
P. Krafta popisuje stav jednotlivých akcí, čističky odpadních vod, přednádražního prostoru a 
navýšení kapacity základní školy.  
 
P. Kukla se ptá, zda se skutečně jedná v případě ZŠ o navýšení kapacity.  
 
P. Krafta sděluje, že došlo ke změně PD po dohodě s ředitelkou ZŠ z důvodu nedostatečné 
kapacity školy.   
 
Pí. Ullwerová potvrzuje, že dotace MF na přístavbu a přestavbu půdních prostor základní školy 
byla podmíněná navýšením kapacity školy o 60 žáků. 
 
P. Kukla se ptá na způsob zveřejňováním mimořádné odměn starosty, zastupitelů, členů výborů a 
komisí.  
  
Pí Ullwerová odpovídá, že odměny jsou navrhovány a zdůvodňovány v souladu s § 76 zákona o 
obcích a jedná se o veřejně dostupné informace, zákon formu zveřejnění neupravuje. 
 
P. Tejnický uvádí, že TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. měl problémy s vodou, byl příliš vysoký 
tlak, p. Krafta potvrzuje, problém již byl vyřešen. 
  
Pí. Ullwerová končí jednání, příští jednání zastupitelstva je plánováno na 20. ledna 2021 v 18:00 
hod. na obecním úřadu.  
 
Skončeno: 19:00 
Zapsal: Stanislav Drábek 
 
 
  
         ……………………………........ 
                    Dana Ullwerová – starostka obce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Ivana Rážová       Petr Janeček  


