
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 2/2021 

ze dne 17. března 2021  
 
Přítomni: Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Neumanová, Onderková 
(distančně), Rážová (distančně), Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Havlíčková, Kukla, Nováková 
 
Program: 

1. Doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce 

2. Schválení rozpočtu roku 2021 

3. Schválení podání žádosti o dotaci 

4. Provádění rozpočtových změn radou obce 

5. Diskuse 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Dana Ullwerová v 18:01 hod. V úvodu 
navrhuje změnu jednacího řádu tak, aby bylo možno jednat v případě některých zastupitelů 
distančním způsobem. Dále předkládá ke schválení program dle pozvánky doplněný o nový bod 
č. 1. „Doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce.“  

Hlasování: 
10x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Neumanová, 
Tejnický, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

Starostka určuje zapisovatelem Stanislava Drábka a ověřovateli zápisu Petra Janečka a Jiřího 
Kraftu. 

Hlasování: 
10x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Tejnický, 
Neumanová, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 
 
1. Doplnění jednacího řádu zastupitelstva  
 
Starostka obce vysvětluje, že vzhledem k žádosti dvou členek zastupitelstva a současné 
epidemiologické situaci zaslala návrh doplnění. Dle MV ČR má zastupitel právo se účastnit na 
jednání online a vykonávat mandát.  
P. Janeček se dotazuje, zda je to jen v souvislosti s covidem nebo pro jakékoliv onemocnění.  
Pí. Ullwerová sděluje, že je to nejen pro karanténu. 
 



Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje nový jednací řád zastupitelstva, který 
je součástí zápisu. 

 
Hlasování: 

10x Pro (Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Tejnický, 
Neumanová, Ullwerová) 
0 x Proti 
0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

Počínaje tímto okamžikem se k jednání zastupitelstva distančně připojují paní Jiřina Onderková 
a paní Ivana Rážová.  

2. Schválení rozpočtu roku 2021 

 
Starostka obce přednáší ve stručnosti návrh rozpočtu, odkazuje na pracovní jednání 
zastupitelstva, kde byly podrobně diskutovány jednotlivé položky. Bez dotazů z pléna dále 
navrhuje usnesení.  
 

Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vrané nad Vltavou na rok 2021 takto:  

  Příjmy 2021       66 278 850,00- Kč 
  Převod finančních prostředků z předchozích let  52 068 788,17,- Kč 
  Příjmy celkem včetně zůstatku z předchozích let   118 347 638,17,- Kč 
 
  Výdaje 2021       101 717 440,00- Kč 
  Splátka úvěru        2 666 664,00,-Kč 
  Výdaje celkem včetně úvěru     104 384 104,00,- Kč  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem ve výši 13 963 534,17,- Kč  

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

Návrh BYL přijat 
 
3. Schválení podání žádostí o dotace  
 
Starostka obce sděluje, že byly vyhlášeny dotace MF s termínem do 18. 4. 2021, vzhledem 
k současné epidemiologické situaci může být znemožněno jednání zastupitelstva obce. Protože 
se v současné době připravuje několik žádostí o dotace, navrhuje starostka obce v předstihu 
schválit jejich podání a případně přijetí dotace v případě jejich přidělení. Jedná se o následující 
dotace MF: 

a) dotace na veřejně prospěšné stavby VPS 223 – 3 - 2021 - opravy bytových domů 
(zateplení Rajčůr) 

b) dotace na terénní úpravy VPS 223 – 8 - 2021 (sanace svahu pod školou) 
Dotace SZIF 

c) dotace na realizaci protipovodňových opatření (Dravkov), ve spolupráci s MAS 
Dolnobřežansko. 

 P. Janeček se dotazuje, zda v případě dotace pod bodem b) bude tato částka odečtena od celkové 
dotace na stavbu sportovní haly.  



Pí. Ullwerová potvrzuje, že ano. Jedná se o náročné stavební práce, které vytvoří podmínky pro 
stavbu haly. 
 
Návrh usnesení č. 3:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace  

a) ve výzvě VPS 223 – 3 - 2021 vyhlášené MF ČR na opravu bytového objektu čp. 171, 172, 
173, 137, který je v majetku obce a slouží k nájemnímu bydlení. V případě obdržení dotace 
zastupitelstvo schvaluje zabezpečení povinné výše spoluúčasti příjemce dotace 
 

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

Návrh BYL přijat 
 
b) ve výzvě VPS 228 – 3 - 2021 vyhlášené MF ČR na terénní úpravy, zajištění statiky budovy a 

svahu pod školou za účelem sanace svahu pod školou za účelem připravované stavby 
tělocvičny – sportovní haly. V případě obdržení dotace zastupitelstvo schvaluje zabezpečení 
povinné výše spoluúčasti příjemce dotace 
 

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

Návrh BYL přijat 
 
c) z programu rozvoje venkova vyhlášeném SZIF na akci protipovodňových opatření na lesní 

cestě Dravkovská prostřednictvím MAS Dolnobřežansko. V případě obdržení dotace 
zastupitelstvo schvaluje zabezpečení povinné výše spoluúčasti příjemce dotace. 
 

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

Návrh BYL přijat 
 
4. Provádění rozpočtových změn radou obce 
 
Starostka obce navrhuje, aby zastupitelstvo udělilo radě obce zmocnění k provádění 
rozpočtových změn bez souhlasu zastupitelstva, a to kumulativně do výše 500 tisíc mezi 
jednáními zastupitelstva. Odkazuje na praxi okolních obcí, kde je tento postup běžně užíván, 
např. Dolní Břežany. 
P. Janeček se dotazuje, zda bude zachován dosavadní režim jednání zastupitelstva jednou za 
měsíc či zda se počítá s tím, že jednání bude jednou za tři měsíce,  
Pí. Ullwerová sděluje, že se nepočítá s prodloužením intervalu, ale v současné době nikdo neví, 
zda bude moci za týden přijít. Pokud se nebude nic dít, tak je možné jednat třeba jednou za dva 
měsíce,  
P. Janeček souhlasí s tím, že je to správný nástroj, ale doporučuje snížit částku na 300 tisíc.  



Pí. Ullwerová informuje, že např. Dolní Břežany mají limit jeden milion, v současné době se 
realizuje značné množství akcí za sto milionů. 
P. Kolář podotýká, že limit je stanoven pro interval mezi zastupitelstvy.  
P. Krafta připomíná, že v současnosti běží tři velké akce, jejichž realizace obnáší značné 
množství dodatků z důvodu změn v rámci realizace stavby. Je důležité schválit dodatky ke 
smlouvám hned, abychom nemuseli čekat na další zastupitelstva.  
 
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce možností provádět rozpočtové 
změny do výše 500.000,- Kč kumulativně mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce 
Vrané nad Vltavou.  

 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 
5. Diskuse  
 
P. Janeček se dotazuje na stav aktuálních investičních akcí. 
P. Krafta popisuje aktuální stav jednotlivých investičních akcí, čističky odpadních vod, kde už 
jsou všechny objekty funkční, zhotovitel předpokládá předání stavby do konce května. Terminál 
pokračuje s mírným zpožděním. Na stavbě základní školy zhotovitel výrazně zrychlil, 
v současné době je původně plánovaný termín dokončení reálný. 
P. Janeček se dotazuje na stav přípravy vodovodního přivaděče. 
Pí. Ullwerová sděluje podrobnosti - žádost o stavební povolení je podána, řešena jsou věcná 
břemena a výkup pozemků.  
 
Pí. Ullwerová končí jednání, upozorňuje, že v nejbližších dnech proběhne úklid komunikací a 
oprava děr v komunikacích a v krajnici.  
 
Skončeno: 18:34 
  
Zapsal: Stanislav Drábek 
 
 
 
         ……………………………........ 
         Dana Ullwerová – starostka obce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Petr Janeček       Jiří Krafta 


