
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 4/2021 

ze dne 19. května 2021  
 
Přítomni: Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Krafta, Neumanová, Nováková, 
Onderková (distančně), Ullwerová, Rážová 
Omluveni: Blažek, Kolář, Tejnický 
Neomluven: Kukla 
 
Program: 

1. Odsouhlasení víceprací na stavbě ČOV 

2. Závěrečný účet za rok 2020 

3. Příspěvek na vydání knihy o historii Vraného nad Vltavou 

4. Pozemky 

5. Diskuse 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Dana Ullwerová v 18:01 hod. Předkládá 
ke schválení program dle pozvánky.  

Hlasování: 
10x Pro (Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Krafta, Neumanová, 
Onderková, Rážová, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

V 18:03 přichází paní Nováková. Starostka určuje zapisovatelem Stanislava Drábka a 
ověřovateli zápisu Petra Janečka a Ivanu Rážovou. 

Hlasování: 
11x Pro (Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Krafta, Neumanová, 
Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
1. Odsouhlasení víceprací na stavbě ČOV 
 
Paní starostka dává slovo hostům z realizační firmy Ing. Karasovi a Ing. Klesovi, kteří přednáší 
podrobnosti. S pomocí prezentace Ing. Karas rekapituluje celou stavbu a zdůvodňuje změny 
jednotlivých položek, detaily vysvětlují oba společně. 
P. Janeček se ptá, proč se to řeší nyní, když je vše již hotovo. P. Krafta sděluje, že se průběžně 
informace poskytovaly, v průběhu stavby se průběžně počítaly přípočty a odpočty, teprve když 
se dokončila stavba, byla jasná konkrétní částka a bylo to možno uzavřít. Pí. Ullwerová uvádí, že 
důvody změn jsou především změny v projektu, mezi zadáním a realizací uběhl delší čas a také 
se změnil provozovatel. P. Janauer se táže, zda jsou uváděné ceny obvyklé. P. Klesa vysvětluje, 



že ceny jsou určeny podle zasmluvněného rozpočtu stavby a pokud jednotlivé položky nebyly v 
původním rozpočtu a v původní ceně potom jsou účtovány podle ÚRS a pokud toto není možno 
tak potom na základě individuálních kalkulací a vždy podle více poptávek. P. Janeček se ptá, zda 
byly řešeny změny s vodoprávním úřadem, Ing. Klesa odpovídá, že změny nemají vliv na systém 
čištění, a proto ani na práci čističky jako takové, a proto se povolení nemění. P. Janeček se dále 
ptá, zda budou mít změny vliv na dotaci, paní Ullwerová odpovídá, že nikoliv.  
 
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s financováním víceprací na stavbě Čistírny odpadních 
vod ve výši 3 153 600,18 Kč vč. DPH.  

 Hlasování: 
10x Pro (Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Krafta, Nováková, 
Onderková, Rážová, Ullwerová) 
0 x Proti 
1 x Zdržel se (Neumanová) 

Návrh BYL přijat 
 
2. Závěrečný účet za rok 2020 
 
Pí. Ullwerová shrnuje závěrečný účet obce za rok 2020 a rekapituluje celkově položky, dále 
sděluje základní závěry ze zprávy auditora, že „hospodaření obce a účetnictví je bez nedostatků“ 

 
Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí se:  

 Závěrečným účtem za rok 2020 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů: 

a) plnění rozpočtu roku 2020 dle položek  
příjmy po konsolidaci celkem: 127 651 762, 90 Kč 
výdaje po konsolidaci celkem: 105 791 199, 16 Kč 
       
Saldo příjmů a výdajů: 21 860 563,74 Kč 
 

b) finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a kraje za rok 2020: 
ÚZ 15974, položka 4216          42 631 597, 68 Kč  
ÚZ 17968, položka 4216                976 359, 82 Kč 
ÚZ 17969, položka 4216          16 598 116, 95 Kč 
ÚZ 98024, položka 4111             3 290 000, 00 Kč 
ÚZ 98193, položka 4111                  62 000, 00 Kč 
ÚZ 98858, položka 4211           14 732 780, 59 Kč  

b) zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2020, která 
konstatuje hospodaření obce bez nedostatků. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020 bez výhrad.     
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Vrané nad Vltavou za rok 2020.  
 
Hlasování: 

11x Pro (Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Krafta, Neumanová, 
Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 



 
3. Příspěvek na vydání knihy o historii Vraného nad Vltavou 
 
Starostka obce přednáší návrh rady obce poskytnout příspěvek Mgr. Pavlíně Kourové, Ph.D., na 
vydání knihy o historii Vraného nad Vltavou ve výši 50.000,- Kč za podmínky, že obec obdrží 
20 kusů výtisků knihy a poděkování v knize za příspěvek obce. 
 
Návrh usnesení č. 3:  

Zastupitelstvo obce schvaluje paní Mgr. Pavlíně Kourové, Ph.D., dotaci na vydání knihy 
o historii Vraného a Skochovic ve výši Kč 50.000,- za podmínky darování 20 kusů výtisků obci 
Vrané nad Vltavou a poznámky v tiráži knihy o finančním příspěvku obce na vydání této knihy. 

 
Hlasování: 

11x Pro (Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Krafta, Neumanová, 
Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
4. Pozemky 
 
P. Drábek přednáší problematiku pozemků parc.č. 265/61, 265/62 a 265/63 v k.ú. Vrané nad 
Vlavou, které jsou ve vlastnictví obce. O prodej pozemků parc. č. 265/62 a 265/63 požádal p. 
Petr Januška, který je majitelem staveb na těchto pozemcích a nájemcem všech tří těchto 
pozemků. Rada obce má za to, že pokud součástí žádosti není okolní pozemek zahrady, nemá 
význam odprodávat jenom část těchto pozemku, mělo by to být řešeno komplexně. P. Janeček se 
ptá proč tedy neříct panu Januškovi, aby si koupil i ten zbylý pozemek. 
 
Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pouze pozemku parc.č. 265/62 a 265/63 v k.ú. Vrané 
nad Vltavou.  

Hlasování: 
9x Pro (Drábek, Janauer, Kadlecová, Krafta, Neumanová, Nováková, Onderková, 
Rážová, Ullwerová) 
0 x Proti 
2 x Zdržel se (Havlíčková, Janeček) 

Návrh BYL přijat 
 
5. Diskuse  
 
P. Krafta vysvětluje a popisuje stav jednotlivých staveb. Terminál u nádraží by měl být v souladu 
s harmonogramem k předání. Pokud jde o přístavbu ZŠ tam zhotovitel přístavby nedodržel 
termín a od 1.5. běží penále z prodlení. Stavba by měla být tento týden k předání s drobnými 
vadami a nedodělky. Pokud se jedná o stavbu čističky, podrobné informace byly již probrány.  
P. Janeček se dotazuje, jak proběhla schůze ve Zvoli o škole, pí Ullwerová sděluje, že ano. 
Pí. Nováková se ptá, zda budou pokračovat opravy komunikací, v ulici Ke Statku jsou ještě stále 
části, které nebyly opravený, paní starostka sděluje, že ano, ještě se bude opravovat. 
Dále dostávají slovo hosté – paní Zelenková z ulice U Jezera popisuje proběhlá jednání s obcí a 
táže se, jak dovést k cíli proces zklidnění ulice U Jezera, vysvětluje, že komunikace s úřadem 
probíhá dobře, ale celé se to vleče již několikátý rok, dále popisuje peripetie uplynulých jednání. 



Problém vidí v tom, zda vranským občanům umožnit vjezd a dát loď na vodu, chce se sejít s 
druhou skupinou občanů ve Vraném, kteří chtějí využívat náplavku v ulici U Jezera, ráda by se s 
nimi sešla a vyjasnila celou situaci, domnívá se, že ideální by byla značka zákaz vjezdu 
s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen a 30.9. bychom se sešli a vyhodnotili 
celou situaci. 
P. Janauer vysvětluje, že si lodě dává mimo jiné i zde, ale není to jen otázka některých občanů 
myslí, že mám právo si řeku užít každý. Rozumí tomu, že skútry ruší. 
Pí. Zelenková sděluje, že hluk provozu na vodě řeší s povodím. P. místostarosta navrhl obytnou 
zónu, s kterou rezidenti nesouhlasí, protože to problém neřeší. 
Pí. Ullwerová informuje o společném jednání Obce Vrané nad Vltavou, Policie ČR dopravního 
inspektorátu Mnichovice a Obecní policie Vestec, kde byl předložen a projednán návrh na 
umístění dopravního značení: „obytná zóna“. Na tomto návrhu se všichni zúčastnění shodli, 
bohužel rezidenti ulice U Jezera toto řešení odmítli.  
P. Ježdík sděluje, nechceme selektovat lidi, chceme zamezit nájezdu Pražáků, vznikají kolizní a 
vyhrocené situace a my chceme zamezit těmto lidem, kteří nic nerespektují a jsou hrubí a pro nás 
to znamená, že se nedostaneme domů, ulice je blokovaná, jde o to vyselektovat tyhle lidi.  
P. Janauer nevím, jestli je řešení vyselektovat Pražáky a Vraňáky. 
P. Ježdík, snažte se tam ty lidi nepustit, obecní vyhlášky nedodržují, v téhle ulici to nefunguje. 
P. Zelenková říká nám spíš jde o to, že ty lidi ani neví, co se tam děje, že tam nemají jezdit. Ta 
značka by jim dala na vědomí, že to není v pořádku. 
P. Janauer pojďme najít řešení, jiné, než bylo to shozené ze stolu, je třeba to řešit, aby to bylo 
schůdné. 
Pí. Havlíčková uvádí, že co pamatuje, tak tam značka byla. 
Pí. Ullwerová čte vyjádření Městského úřadu Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací 
ze dne 19. 10. 2020 k žádosti obce o souhlas s úpravou provozu na místní komunikaci v ulici U 
Jezera, spočívající v umístění dopravního značení „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ 
spolu s dodatkovou tabulkou „vjezd na povolení obecního úřadu“.  Městský úřad Černošice 
sděluje, že úprava provozu na místní komunikace není v této podobě možná, obec není 
oprávněna udělovat výjimky.  
Starostka obce podá opětovnou žádost o umístění dodatkové tabulky „souhlas obce ke vjezdu“ 
tak, jak bylo předjednáno a prokonzultováno s Městským úřadem Černošice v červnu 2020. 
Bude rovněž zasláno PČR dopravnímu inspektorátu Mnichovice.   
Pí. Zelenková uvádí, že má informaci o snaze vymístit provoz plavidel mezi Davli a Měchenice a 
lze očekávat, že tyto iniciativy okolních obcí budou pokračovat.   
 
Skončeno a podepsáno: 19:28 
  
Zapsal: Stanislav Drábek 
 
 
 
         ……………………………........ 
         Dana Ullwerová – starostka obce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Petr Janeček       Ivana Rážová 


