
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 2/2022 

ze dne 16. února 2022  
 
Přítomni: Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Onderková, 
Rážová, Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Blažek, Havlíčková, Neumanová,  

 
Program: 
1.  Smlouva DSO Dolnobřežansko a členských obcí o zajištění dopravní obslužnosti 
2.  Dohoda o školském obvodu mezi obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová-Oleško a OZV o 

vymezení smluvního školského obvodu 
3.  Schválení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
4.  Schválení cenové přílohy ke smlouvě o dílo ze dne 1.7.2003 o zajištění odvozu a likvidace 

odpadů 
5.  Žádosti o dotace z rozpočtu obce 
6.  Zpráva o činnosti výborů a komisí za rok 2021 
7.  Diskuse 
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 

Starostka určuje zapisovatelem Stanislava Drábka a ověřovatele zápisu Petra Janečka a Ivanu 
Rážovou. 

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

Návrh BYL přijat 

1. Smlouva DSO Dolnobřežansko a členských obcí o zajištění dopravní obslužnosti 

Pí. starostka informovala o jednání s ROPIDem a StČ krajem. Výsledkem jednání je návrh v rámci 
MAS Dolnobřežanska, která by nově uzavírala smlouvu s ROPIDem a obce by tak neuzavíraly 
smlouvy s dopravci samostatně. Ceny za dopravní obslužnost pro Obec Vrané nad Vltavou jsou nyní 
vyšší než v předchozích letech, obec bude nově platit kromě příspěvků na autobusovou dopravu i 
příspěvky na dopravu vlakovou. Výše čtvrtletních plateb činí Kč 178.769,-. 
 
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Obcí a DSO 
Dolnobřežansko, kterou je garantována dopravní obslužnost podle potřeby Obce a pověřuje starostku 
k podpisu dokumentů. 
 
 



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

Návrh BYL přijat 

2. Dohoda o školském obvodu mezi obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová-Oleško a 
OZV o vymezení smluvního školského obvodu 

P. Janauer přednáší důvody Rady obce, která na základě žádosti Obce Březová-Oleško navrhuje 
uzavřít dohodu o společném školském obvodu mezi obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová-Oleško. 
Shrnuje důvody, a to jak historické, sociálně demografické, tak ekonomické i provozní a doplňuje to 
názornou prezentací. Obec Vrané nad Vltavou chce do budoucna spádovost brát v úvahu a pokud to 
bude reálné, tak ji v určitém rozsahu udržet. K omezení přijímání žáků s trvalým bydlištěm na území 
obce nedojde.   
Dle statistických výkazů ZŠ, údajů z matrik naší obce a obce Březová-Oleško vyplývá, že 
předpokládané počty žáků se v budoucích letech nebudou významně měnit. Obec Zvole podepsala 
dohodu o společném školském obvodu s obcí Jesenice, obec Březová-Oleško má zájem o podepsání 
dohody s naší obcí. Ve škole byla navýšena kapacita o 60 žáků na celkových 560, což umožňuje žáky 
B-O v rámci nového školského obvodu v nejbližších letech přijímat.  
Je potřeba mimo kapacitních důvodů vzít v úvahu i důvody ekonomické (do sdílených daňových 
příjmů jsou obci přidělovány finanční prostředky na základě počtu žáků, v roce 2021 to bylo 15 400 
Kč na žáka za rok, v roce 2021 byly vybudovány dvě nové třídy, dotace MŠMT činila 18 mil. Kč, 
kapacita školy byla navýšena na 560 žáků, investiční výdaje do školství byly v letech 2019–2021 ve 
výši cca 88,6 mil. Kč, provozní včetně roku 2022 činí 23,3 mil. Kč.  
S vedením školy bylo uzavření dohody o společné školském obvodu projednáno a odsouhlaseno na 
společné schůzce, která se konala dne 16. 2. 2022 před jednáním ZO.   
P. Kukla nesouhlasí s uzavřením dohody o společném školském obvodu na dobu neurčitou s roční 
výpovědní lhůtou, ptá se, z jakých zdrojů jsou predikovány počty žáků v budoucích letech, dotazuje 
se, proč jednání s ředitelkou školy neproběhlo dříve, o výsledku jednání nebyl informován, dále 
konstatuje, že paní ředitelka měla být přítomna na jednání ZO.   
Pí. Starostka odpovídá, že ředitelka školy Mgr. Daniela Pořízková byla pozvána na jednání už v 
lednu, bohužel se schůzku nepodařilo dříve uskutečnit. Výhled počtu žáků do roku 2025 vychází z 
údajů v matrikách jednotlivých obcí, počty odcházejících žáků vychází ze statistických výkazů 
základní školy, jde o exaktní čísla. Nicméně, víme, že zdaleka ne všechny děti uvedené v matrikách 
nastupují k základnímu vzdělávání do naší školy, a naopak musíme počítat s tím, že se děti mohou 
přistěhovat. Dle získaných údajů se v nejbližších letech se počet žáků školy nebude výrazně měnit. 
Roční výpovědní lhůta smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je dostatečnou pojistkou pro ukončení 
smluvního vztahu v případě potřeby. 
Pí. Lehká jako starostka obce Březová-Oleško vysvětluje důvody, proč žádá o podpis smlouvy o 
zajištění společného školského obvodu – jedná se o malé děti pro které je naše škola nejbližší školou, 
je zde zavedena autobusová školní linka. Informuje o plánu vybudovat do cca 5 - 6 let společně s 
obcí Zvole novou spolkovou školu. Dohodu o školském obvodu musí mít obec B-O uzavřenu. 
P. Janeček se ptá na výši příspěvku za žáka z obce Březová-Oleško. Poukazuje na vyšší částky 
uplatňované v jiných obcích. Dále se ptá od kdy bude dohoda platná. 
Pí. starostka odpovídá, že Obec Vrané nad Vltavou dostává finanční prostředky do svého rozpočtu v 
rámci podílu na vybraných daní z RUD (rozpočtové určení daní) od státu podle počtu žáků v 
mateřské a základní škole, tedy na všechny žáky škol bez ohledu na jejich bydliště. V loňském roce 
to bylo cca 9,5 mil. korun.  Podpis dohody mezi obcí B-O a obcí Vrané nad Vltavou naopak zaručuje, 
že bude obec nad rámec finančních prostředků od státu dostávat 5 000 Kč na žáka za rok. Pokud by 



se provozní náklady zvýšily, bude se řešit i navýšení finančních prostředků od obce B-O dodatkem 
smlouvy.  
P. Janauer konstatuje, že požadovaná výše prostředků v jiných obcích pravděpodobně vychází z výše 
investic a provozních nákladů, např. nově postavená škola se školní tělocvičnou apod.   
P. Kolář upřesňuje, že smlouva by měla nabýt platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 
P. Janeček podává protinávrh k návrhu obce, navrhuje výši úplaty za jednoho žáka ve výši 
Kč 10.000,-.  
 
Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje úplatu za jednoho žáka z obce Březová-Oleško ve 
výši Kč 10.000,-.  
 
Hlasování: 

Pro 4x (Janeček, Kadlecová, Kukla, Tejnický) 
Proti 7x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Ullwerová) 
Zdržel se 1x (Rážová) 

Návrh NEBYL přijat 
 
Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Dohodu o školském obvodu mezi Obcí Vrané nad 
Vltavou a Obcí Březová-Oleško, kdy je úplata jednoho žáka z obce Březová-Oleško ve výši 
Kč 5.000,- a pověřuje starostku k podpisu dokumentu.  
 
Hlasování: 

Pro 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
Proti 2x (Janeček, Kukla) 
Zdržel se 2x (Kadlecová, Tejnický) 

Návrh BYL přijat 
 
Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje OZV o vymezení smluvního školského obvodu. 
Hlasování: 

Pro 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
Proti 2x (Janeček, Kukla) 
Zdržel se 2x (Kadlecová, Tejnický) 

Návrh BYL přijat 

3. Schválení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 

Pí. starostka informovala o důvodech změn, připomínky paní ředitelky ZŠ byly doručeny teprve před 
jednáním zastupitelstva, dvě připomínky byly zapracovány, a to do všech zřizovacích listin.   

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 16. 2. 2012 
příspěvkové organizace Základní školy Vrané nad Vltavou. 
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 



Proti 0 
Zdržel se 1x (Janeček) 

Návrh BYL přijat 

 
Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 1. 7. 2020 
příspěvkové organizace Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou. 
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 1x (Janeček) 

Návrh BYL přijat 

 
Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Změnu č. 1 zřizovací listiny ze dne 16. 4. 2014 
příspěvkové organizace Školní jídelny Vrané nad Vltavou. 
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 1x (Janeček) 

Návrh BYL přijat 

 
Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Změnu č. 3 zřizovací listiny ze dne 26. 4. 2021 
příspěvkové organizace Mateřské školy Vrané nad Vltavou, okres Praha západ. 
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 1x (Janeček) 

Návrh BYL přijat 

4. Schválení cenové přílohy ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2003 o zajištění odvozu a 
likvidace odpadů 

Pí. starostka přednáší důvody úpravy ceníku, návrh cenové přílohy ke smlouvě o dílo č. S030101070 
pro rok 2022 byl všem zastupitelům zaslán. Cena za služby prováděné v oblasti svozu a nakládání 
s komunálními odpady se zvyšuje o 9,7 %. DPH činí pro občany 15 %, pro firmy 21 %. Ze strany 
zastupitelů nebyly vzneseny otázky.  
 
Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje cenovou přílohu ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 
2003 o zajištění odvozu a likvidaci odpadu uzavřenou s firmou FCC ČR, s.r.o. 
 
 



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

Návrh BYL přijat 

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce 

Pí. starostka přednáší žádosti jednotlivých organizací o dotace na rok 2022 v rozsahu Kč 10 000,– až 
Kč 400 000,-.  
P. Janeček navrhuje všem organizacím poskytnout dotace v jimi požadované výši.  
Pí. starostka nesouhlasí a doporučuje postupovat podle návrhu rady obce. Žádosti byly vzhledem k 
částkám poskytnutým v loňském roce ve vzájemně neporovnatelných finančních relacích. I přes 
zvýšení nákladů všem organizacím nastala skutečnost, že některé subjekty žádaly příspěvky přibližně 
v objemech roku 2021, nebo zvýšených o inflační nárůst. U jiných žádostí byl zaznamenáno navýšení 
žádosti v řádech stovek %. Jednalo se zejména o žádosti TJ Sokol Vrané nad Vltavou a spolek Stará 
Škola. Např. žádost TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. žádal o dotaci ve výši Kč 400.000,- na zpracování 
projektové dokumentace plánované výstavby na pozemcích TJ. Následně přistoupeno k projednání 
jednotlivých příspěvků.   
 
Dotace ústavu Žít Spolu – Vrané, z.ú. ve výši Kč 10.000,- na provoz ústavu 
 
Návrh usnesení č. 9: 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ústavu Žít Spolu – 
Vrané, z.ú. ve výši Kč 10.000,- na provoz ústavu. 
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 
Hlasování proběhlo v 19:15 a p. Kukla byl po dobu hlasování vzdálen a neúčastnil se 
hlasování. 

Návrh BYL přijat 
 
Dotace ústavu SK Vrané nad Vltavou, z.s.. ve výši Kč 100.000,- na činnost spolku. 
 
Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 100.000,- SK Vrané 
nad Vltavou, z.s. 
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 
Dotace pro SDH Skochovice, rada obce navrhuje Kč 70.000,-.P. Kukla a pí. Kadlecová vznáší 
protinávrh poskytnutí dotace v požadované výši Kč 85.000,- pro SDH Skochovice. 



 
Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 85.000,- SDH 
Skochovice. 
 
Hlasování: 

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

Návrh NEBYL přijat 
 
Následně přikročeno k hlasování o původním návrhu. 
 
Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 70.000,- SDH 
Skochovice.  
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 1x (Onderková) 

Návrh BYL přijat 
  
Dotace pro Junák - český skaut, středisko Vltava Vrané nad Vltavou, z. s. , rada obce navrhuje Kč 
70.000,-. P. Janeček vznáší protinávrh poskytnutí dotace v požadované výši Kč 100.000,-. 
 
Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 100.000,- Junák - český 
skaut, středisko Vltava Vrané nad Vltavou, z. s. na činnost a opravy klubovny.  
 
Hlasování: 

Pro 4x (Janeček, Kadlecová, Kukla, Tejnický) 
Proti 0 
Zdržel se 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 

Návrh NEBYL přijat 
 
Následně přikročeno k hlasování o původním návrhu. 
 
Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 70.000,- Junák - český 
skaut, středisko Vltava Vrané nad Vltavou, z. s. na činnost a opravy klubovny.  
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 
Návrh usnesení č. 13: 
 



Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 100.000,- TJ Sokol 
Vrané nad Vltavou na provoz TJ.  
 
O tomto návrhu nebylo hlasováno, návrh byl upraven viz níže. 
 
Následně se rozpoutala diskuse ohledně účelu poskytnuté dotace a jejího využití, neboť TJ Sokol 
Vrané nad Vltavou I. požaduje částku Kč400.000,- na zpracování projektové dokumentace 
revitalizace a úpravy okolí sokolovny. 
Tato žádost je dle názoru rady obce nereálná, jak z důvodu výše žádosti a dále z důvodu že se jedná o 
investiční a projektový záměr spojený se zhodnocením majetku mimo vlastnictví obce, která má 
zájem podporovat přednostně provoz vybraných organizací. Pan Tejnický informuje, že platby školy 
za pronájem sokolovny jsou tak nízké, že nepokrývají náklady na energie a vytápění. Po diskuzi a 
dohodě, starostka obce navrhuje s přihlédnutím ke skutečnosti, že je sokolovna využívána místní ZŠ, 
zvýšit dotaci tělovýchovné jednotě sokol z původně navrhovaných Kč 100.000 na výši Kč 200 000,- 
ovšem výhradně na provoz TJ. V této souvislosti bylo také vedením obce navrženo stanovit škole 
takovou výši nájemného, aby pokrylo základní náklady na energie a topení nutné pro zajištění chodu 
budovy v době školní výuky. Následně paní starostka přednáší po dohodě zastupitelů nový návrh.  
 
Návrh usnesení č. 13: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 200.000,- TJ Sokol 
Vrané nad Vltavou na provoz TJ. 
 
Hlasování: 

Pro 11x (Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 1x (Nováková) 

Návrh BYL přijat 
 
 
Dotace pro ZO ČSOP 11/11 Zvoneček z.s., rada obce navrhuje Kč 25.000,- na provoz spolku a 
Kč 10.000,- na organizování farmářských trhů. P. Janeček upozorňuje, že v této věci může být ve 
střetu zájmů (statutární zástupce žadatele) a přednáší protinávrh poskytnout Kč 50.000,- na provoz 
spolku. 
 
Návrh usnesení č. 14:  
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 50.000,- ZO ČSOP 
11/11 Zvoneček z.s. na provoz spolku. 
 
Hlasování: 

Pro 4x (Janeček, Kadlecová, Kukla, Tejnický) 
Proti 0 
Zdržel se 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 

Návrh NEBYL přijat 
 

Dále p. Janeček přednáší protinávrh - Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení 
dotace ve výši Kč 15.000,- ZO ČSOP 11/11 Zvoneček z.s. na organizování farmářských trhů. 
 
Návrh usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 15.000,-, ZO ČSOP 
11/11 Zvoneček z.s. na organizování farmářských trhů. 
 



Hlasování: 
Pro 5x (Janeček, Kadlecová, Krafta, Kukla, Tejnický) 
Proti 0 
Zdržel se 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 

Návrh NEBYL přijat 
 
Následně je hlasováno o původních návrzích. 
 
Návrh usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 25.000,- ZO ČSOP 
11/11 Zvoneček z.s. na provoz spolku. 
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 
Návrh usnesení č. 15: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 10.000,- ZO ČSOP 
11/11 Zvoneček z.s. na organizování farmářských trhů.  
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 
Dotace pro zapsaný spolek Stará škola, rada obce navrhuje Kč 75.000,- na provoz spolku a Kč 
10.000,- na akce spolku. P. Kukla navrhuje vyhovět žádosti spolku Stará škola v plné výši Kč 
189.000,- na provoz a Kč 21.500,- na realizaci akcí. 
 
Návrh usnesení č. 16: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 189.000,-  zapsanému 
spolku Stará škola na provoz spolku.  
 
Hlasování: 

Pro 4x (Janeček, Kadlecová, Kukla, Tejnický) 
Proti 0 
Zdržel se 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 

Návrh NEBYL přijat 
 

Návrh usnesení č. 16: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 21.000,- zapsanému 
spolku Stará škola na spolkové akce.  
 
Hlasování: 

Pro 4x (Janeček, Kadlecová, Kukla, Tejnický) 
Proti 0 
Zdržel se 8x (Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Nováková, Onderková, Rážová, Ullwerová) 



Návrh NEBYL přijat 
 
Následně je hlasováno o původních návrzích. 
 
Návrh usnesení č. 16: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 75.000,-, zapsanému 
spolku Stará škola na provoz spolku. 
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 
Návrh usnesení č. 17: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje přidělení dotace ve výši Kč 10.000,- zapsanému 
spolku Stará škola na spolkové akce. 
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 

6. Zpráva o činnosti výborů a komisí za rok 2021 

Zprávu Finančního výboru přednáší předsedkyně Mgr. Jana Nováková.  
Zprávu Kontrolního výboru přednáší předseda JUDr. Aleš Kolář.  
Zprávu Komise kultury předložila předsedkyně pí. Blanka Tomková a přednáší pí. Ullwerová. 
Zprávu Komise pro projednávání přestupků zpracovala Mgr. Hiklová a přednáší pí. Ullwerová.  
Zprávu Komise životního zpracoval předseda Ing. Michal Kubelík a přednáší p. Janeček. 
Zprávu Komise sociálních věcí a pro občanské záležitosti zpracoval paní Eva Havlíčková a přednáší 
pí. Ullwerová.     
Zprávu odpadového hospodářství zpracovala paní Martina Filipová.  
Zprávu o činnosti zastupitelstva obce přednáší pí. Ullwerová. 
Zprávy se ukládají jako přílohy.  
 
Zastupitelstvo bere přednesené zprávy na vědomí. 

7. Diskuse 

Pí. Onderková děkuje za možnost pracovat v zastupitelstvu obce.  
Pí. Nováková se ptá, jestli je nějaký výstup ohledně plánovaných uzavírek okolních komunikací. P. 
Drábek rekapituluje provedené kroky. P. Janeček upřesňuje situaci ohledně návrhu DIO na Mostu 
Závodu míru.  
Pí. Medková se dotazuje, proč se nově vybudované třídy ve škole nevyužívají pro družinu, kdy se 
školní družina vrátí do budovy ZŠ a zda je možné něco udělat s ranní dopravou před školou. 



Pí. Ullwerová uvádí, že na žádost ředitelky školy, která upozorňovala na možnou nedostatečnou 
kapacitu školy a žádala už v roce 2018 o navýšení kapacity na 560 žáků, byla přepracovaná 
projektová dokumentace z družin na vybudování kmenových tříd, na jejich stavbu obec následně 
obdržela dotaci ve výši 18 mil Kč od MF ČR. V nejbližší době se zrušení družin v budově č.p. 128 
neplánuje. Řešení dopravy před ZŠ, kdy značná část rodičů vozí děti do školy auty, je za současného 
stavu obtížná. Bude oslovena OPV s žádostí o častější kontroly v ranních hodinách. Dále bude 
požádán projektant o návrh řešení příchodu ke škole z ulice Příčná. Částečně by pomohlo i parkování 
pod budovou školy u hřbitova.  
P. Janauer připomíná dobu udržitelnosti projektu na nové školní třídy deset let, po tu dobu není 
možné třídy změnit na družiny.  
Pí. Zelenková se dotazuje na stav změny dopravního značení v ulici U Jezera, p. Drábek vysvětluje 
poslední kroky.    
Dále se pí. Zelenková dotazuje p. Janečka, zda má informace o dalším trvání dočasné cyklotrasy 
v ulici U Jezera. Ten odpovídá, že dokud nebude vybudována cyklostezka ulicí V Ouvozcích tak se 
nejspíš nic nezmění.  
 
Pí. starostka děkuje zastupitelům, termín příští jednání zastupitelstva je dne 16. března 2022, termín 
bude předem potvrzen.  
 
Skončeno a podepsáno: 20:13 
  
Zapsal: Stanislav Drábek 
 
 
 
         ……………………………........ 
         Dana Ullwerová - starosta obce 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Petr Janeček       Ivana Rážová 


