
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 1/2021 

ze dne 20. ledna 2021   
 
Přítomni: Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Kukla, 
Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Neumanová, Onderková 

Program: 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu roku 2020 

2. Cenová příloha pro rok 2021 ke smlouvě ze dne 1.7.2003 o zjištění odvozu a likvidace 
odpadu  

3. Zprávy o činnosti výborů a komisí 

4. Strategický plán rozvoje obce 

5. Diskuse 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Dana Ullwerová v 18:00 hod. Program 
schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů, zapisovatelem určuje Stanislava Drábka a 
ověřovateli zápisu Petra Janečka a Ivanu Rážovou. 

Hlasování: 
13x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, 
Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu roku 2020 
 
Starostka obce přednáší důvody rozpočtového opatření a jednotlivých změn v rozpočtu, 
vysvětluje jednotlivé položky jak v příjmech, tak výdajích. Bez dotazů z pléna dále navrhuje 
usnesení.  
 
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 Obce Vrané nad Vltavou v příjmové 
části ve výši 125 993 777,69 Kč a ve výdajové části ve výši 106 096 213 Kč. 
 

Hlasování: 
13x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, 
Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
 
 
 
 



2. Cenová příloha pro rok 2021 ke smlouvě ze dne 1. 7. 2003 o zajištění odvozu a likvidace 
odpadu  

 
Starostka obce vysvětluje důvody změn s odkazem na stávající situaci v odpadovém 
hospodářství. Současně osvětluje situaci do budoucna s ohledem na budoucí zákaz skládkování.  
 
P. Janauer se dotazuje na konkrétní položku mobilní sběrna, jak je určena její cena.  
 
Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou přílohu za služby prováděné v oblasti svozu a nakládání 
s komunálními odpady pro rok 2021 ke smlouvě č. S030101070 uzavřené dne 1. 7. 2003 mezi 
Obcí Vrané nad Vltavou a svozovou firmou FCC ČR, s.r.o.  

  
Hlasování: 

13x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, 
Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
3. Zprávy o činnosti výborů a komisí 
 
Předsedové a pověřené osoby přednáší zprávy jednotlivých výborů a komisí. J. Havlíčková 
přednáší zprávu sociální komise, B. Kyndl přednáší zprávu přestupkové komise, zprávu komise 
kultury a životního prostředí přednáší D. Ullwerová, zprávu kontrolního výboru přednáší A. 
Kolář, zprávu finančního výboru přednáší J. Nováková.  
Závěrem paní starostka přednáší krátké info o investičních akcích v roce 2020, které dosáhly 
více než 90 mil. Kč. 
 
Zastupitelstvo bere uvedené zprávy na vědomí.  
 
4. Strategický plán rozvoje obce 
 
Starostka obce informuje zastupitele o návrhu Strategického plánu investic Obce Vrané nad 
Vltavou na období 2020–2025, který nahradí plán schválený v roce 2012. Popisuje plánovaný 
budoucí rozvoj obce, definuje hlavní investiční cíle.     
 
Návrh usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán investic Obce Vrané nad Vltavou na období 
2020–2025.  

 
Hlasování: 

13x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, 
Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
 
 
 



5. Diskuse  
 
P. Krafta popisuje aktuální stav jednotlivých investičních akcí, čističky odpadních vod, 
přednádražního prostoru a navýšení kapacity základní školy.  
P. Tejnický se dotazuje na termín dalšího jednání. Pí. Ullwerová určuje termín příštího 
pracovního jednání zastupitelstva obce na 17. 2. 2021 – obsahem bude návrh rozpočet roku 2021 
a dále termín řádného zastupitelstva 17. 3. 2021.  
P. Kukla se dotazuje na stav reklamy ve veřejných prostorách obce, jestli se bude řešit stávající 
stav. 
P. Kolář sděluje, že je třeba se sejít a přijmout řešení. 
P. Kolář děkuje členům kontrolního výboru za práci, informuje, že vyplacená odměna byla členy 
výboru věnovány na dobročinné účely.  
p. Drábek informuje, že obec má předkupní právo k chatám na obecních pozemcích a majitelé 
chat jsou při prodeji povinni vyzvat obec, zda využije své předkupní právo, toto zřejmě bude do 
budoucna častější jev. Dále informuje o pokračování nájmu stánku s pečivem (dříve Beruška). 
P. Kukla se dotazuje, jak to bylo s pokutou za neoprávněnou stavbu bazénu na lesním pozemku, 
paní starostka odpovídá, že pokutu udělil Městský úřad Černošice, odbor životní prostředí. 
p. Kyndl se ptá, zda byl řešen návrh p. Hárovníka na úpravu obecní vyhlášky č. 2/97. Starostka 
potvrzuje, že je třeba upravit obecní vyhlášku na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zvířat“).  P. Janeček 
navrhuje neměnit celou vyhlášku č. 2/97, ale pouze čl. 6, odst. d) psi na veřejných prostranstvích. 
 
  
Pí. Ullwerová končí jednání, příští jednání zastupitelstva je plánováno jako pracovní jednání na 
den 17. února 2021 v 18:00 hod. na obecním úřadu, řádné jednání zastupitelstva je plánováno na 
17. února 2021.  
 
Skončeno: 19:10  
Zapsal: Stanislav Drábek 
 
 
  
         ……………………………........ 
                    Dana Ullwerová – starostka obce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Ivana Rážová       Petr Janeček  


