
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 1/2022 

ze dne 19. ledna 2022  
 
Přítomni: Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Neumanová, Kukla, Nováková, Tejnický, 
Kolář 
Omluveni: Kadlecová, Krafta, Onderková, Rážová, Ullwerová  

 
Program: 
1. Schválení rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu roku 2021 
2. Dohoda o školském obvodu mezi obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová-Oleško 
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 

odpadu 
5. Zpráva o činnosti výborů a komisí 
6. Schválení záměru podání žádostí o dotace v roce 2022 
7. Pozemky 
8. Diskuse 

Místostarosta navrhuje vzhledem ke stávající situaci omezit jednání pouze na nezbytný bod č. 1, 6 a 8 
a zbytek projednat v náhradním termínu po zlepšení epidemiologické situace. Tento návrh 
koresponduje i se žádostí ředitelky základní školy k bodu 2. o projednání této otázky s vedením obce 
před definitivním rozhodnutím.  

1. Schválení rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu roku 2021 
2. Schválení záměru podání žádostí o dotace v roce 2022 
3. Diskuse 
 
Hlasování: 

Pro 10x (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Neumanová, Kukla, Nováková, 
Tejnický, Kolář) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 

Místostarosta určuje zapisovatelem Viktora Janauera a ověřovateli zápisu Petra Janečka a Janu 
Novákovou. 

Hlasování: 
Pro 10x (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Neumanová, Kukla, Nováková, 
Tejnický, Kolář) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu roku 2021 

Místostarosta přednáší problematiku stávající podoby rozpočtu, rozpočtové opatření zohledňuje 
skutečný a závěrečný stav hospodaření obce.   
 



Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 roku 2021 obce Vrané nad Vltavou v příjmové 
části 67 724 397,35 Kč a ve výdajové části 108 008 614,18 Kč. 
 
Hlasování: 

Pro 10x (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Neumanová, Kukla, Nováková, 
Tejnický, Kolář) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 
 
 

2. Schválení záměru podání žádostí o dotace v roce 2022 

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje výzvu na opravy sakrálních staveb, podání žádosti je v 
termínu 1. 2. - 18. 2. 2022.  Protože máme nového zaměstnance, který je uměleckým truhlářem a 
spolupracuje s restaurátorkou, začali jsme s opravou oltáře v kapli na hřbitově. Podklady pro žádost 
máme připravené. 
 
U Krajského úřadu Středočeského kraje je možné čerpat finanční prostředky z fondu podpory pro 
dobrovolné hasiče, lhůta pro podání žádosti do 27. 1. 2022 
 
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje výzvu na dotace na výstavbu chodníků, termín podání 
do 11. 2. 2022, výše podpory 85 %, jednalo by se o chodník v ulici Nádražní. 
 
Na jaře by mělo Ministerstvo místního rozvoje ČR vypsat dotace pro obce do 3 000 obyvatel na 
rekonstrukce komunikací a výstavby tělocvičen vč. odborných učeben.   
 
 
Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace:  
 
Ministerstvu zemědělství ČR na opravy sakrálních staveb 
 
Krajskému úřadu Středočeského kraje z fondu podpory pro dobrovolné hasiče 
 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníků  
 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro obce do 3 000 obyvatel na rekonstrukce komunikací, výstavbu 
tělocvičen a odborných učeben.  
 
Hlasování: 

Pro 10x (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Neumanová, Kukla, Nováková, 
Tejnický, Kolář) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 
 
 
 



3. Diskuse 

Pí. Nováková se doptává na situaci kolem křižovatky na mostě na Zbraslavi. P. Janeček nevidí situaci 
dobře, ale v každém případě by se obec proti stávajícímu návrhu řešení ohradit.  
P. místostarosta Drábek podal jménem obce námitky vůči řešení dané situace.  
Návrh je zpracování řešení dopravní situace za pomocí mobilní světelné signalizace.  
 
P. Kukla navrhuje vypracovat materiál, který občanům vysvětlí lépe situaci kolem výběru odpadů. 
Návrh vypracovat leták přibližně ve znění článku v Zrcadle k vysvětlení problému formou letáku 
distribuovaného občanům.  
 
P. Tejnický informoval o nutnosti posouzení a event. kácení akátů na vybraných pozemcích obce. 
 
P. místostarosta děkuje všem zastupitelům a přeje všem zdraví, předpokládané příští řádné jednání 
zastupitelstva se bude konat 16. února 2022. 
 
 
 
Skončeno a podepsáno: 18:20 
  
Zapsal: Viktor Janauer  
 
 
 
 
 
         ……………………………........ 
         Stanislav Drábek – místostarosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Petr Janeček       Jana Nováková 


