
Zápis z jednání zastupitelstva  
obce Vrané nad Vltavou č. 2/2020 

ze dne 19. února 2020   
 
Přítomni: Blažek, Drábek, Krafta, Kadlecová, Kolář, Kukla, Neumanová, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Janauer, Janeček, Havlíčková, Nováková 

Program 

1) Smlouva o sdružení finančních prostředků na výstavbě vodovodního řadu 

2) Spádovost školy 

3) Pozemky 

4) Diskuse 
 
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní D. Ullwerová v 18:06 hod. 
 
Hlasování: 
Paní starostka navrhuje upravit původně oznámený program schůze o nový bod č. 2 – Spádovost 
školy dosavadní bod 2 a 3 se tak stávají body č. 3 a 4. Upravený program byl odhlasován všemi 
hlasy přítomných zastupitelů. 
 
Zapisovatel: Stanislav Drábek 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Krafta, Jana Neumanová 
 
Hlasování: 

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

 

1) Smlouva o sdružení finančních prostředků na výstavbě vodovodního řadu 
 
Pí. Ullwerová připomíná, že zastupitelstvo již v minulosti schválilo majetkovou účast na stavbě 
obchvatu Libře, projektovaná cena byla 22 milionů a ve finále byla soutěžena cena 8 milionů, 
což významně snižuje celkové náklady celé akce.   
 
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků na 
výstavbě vodovodního řadu  

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

Návrh BYL p řijat  
 



2) Spádovost školy  
 
Paní starostka informuje o situaci s naplněností škol v regionu a o dopisech, které obec obdržela 
od okolních obcí v reakci na minulé jednání zastupitelstva, které deklarovalo možnost 
nedodržení spádovosti školy v příštím školním roce. Informuje též o jednání ohledně 
nedostatečné kapacity školy a chybějící školní tělocvičny s poslankyní Poslanecké sněmovny 
PČR   a místopředsedkyní výboru pro regionální rozvoj Ing. Věrou Kovářovou.  
P. Drábek shrnuje proběhlá jednání mezi vedením školy a paní ředitelkou, připomíná zamítnutí 
návrhu na navýšení kapacity školy radou obce. Popisuje stávající demografickou situaci, kdy 
v nejbližší době lze očekávat cca 20 vranských děti v ročníku.  Aktuálně je ve škole celkem 21 
učeben, což by mělo postačovat pro přijetí všech dětí ze spádových oblastí. Připomíná možnost 
získání dotace na půdní vestavbu, která by zajistila další třídy pro výuku. Má za to, že lze jednat 
o spádovosti s obcemi Zvole, Březová-Oleško a Ohrobec. 
Pí. Ullwerová sděluje, že Ministerstva financí ČR vyhlásilo výzvu pro dotace na rekonstrukce 
nebo výstavbu nových kapacit pro školy a školky. Obec za pomoci MAS připravuje žádost o 
dotaci. 
Ředitelka školy pí. Pořízková vysvětluje situaci z pozice školy. Fyzicky je přítomno 420 dětí a 
na navýšení nemá škola prostory pro výuku. Pokud by se obnovila spádovost školy, je reálné, že 
by se musela otevřít i v příštím školním roce další, třetí paralelní třída v šestém ročníku (zájem 
z 5.třídy ze Zvole je veliký, protože zvolská škola má již několik let detašované pracoviště 
v Ohrobci a do 2.stupně dorůstají silné ročníky). Již v loňském roce se z okolních obcí přihlásilo 
do šestých tříd tolik žáků, že vznikla nová třída. Tato situace se řešila přemístěním dětí ŠD do 
budovy „staré školy u kostela“. Rok před tím přišlo do 6. tříd rovněž mnoho dětí, nemusela sice 
vzniknout třetí třída, ale počet žáků ve třídě byl tak vysoký, že bylo nutné dle zákona dělit žáky 
na anglický jazyk, německý jazyk a Ict.  Škola musela rychle zareagovat rekonstrukcí jedné 
místnosti na jazykovou učebnu a výuka všech předmětů se přesunula i do odborných učeben 
(učebna určená výuce fyziky a chemie a informatiky), ve kterých ale není vzdělávací proces 
komfortní. V současných pátých třídách je dost dětí s podpůrnými opatřeními a s asistentem ve 
třídě.  Za každé dítě s podpůrným opatřením je třeba snížit počet dětí ve třídě o dva. Dále se za 
uplynulých pět let zvýšil počet žáků ve škole o 155, což je nárust o cca pět až šest tříd. Proto 
jsme jako vedení školy přišli již v květnu 2019 upozornit na tuto kritickou situaci a žádali jsme 
obec jako zřizovatele o zvážení zrušení spádovosti. 
Zástupkyně ředitelky pí. Hnátová uvádí, že pokud by se spádovost obnovila a přihlásilo by se 
více dětí do první třídy než je třicet na třídu, muselo by se losovat ze všech dětí přihlášených z 
Vraného a ze spádových obcí, protože děti s trvalým bydlištěm ve Vraném jsou si, dle platných 
zákonů, rovni se spádovými dětmi. Dále sděluje, že by bylo výborné, kdyby se podařila rychlá 
půdní přístavba školy a děkuje vedení obce za aktivitu, kterou v tomto teď podniká, ale že škola 
počítala s těmito prostory pro umístění oddělení družin a kuchyňky. 
P. Kukla se ptá, proč má škola kapacitu 500 dětí, když jich je pouze 420. 
Pí. Pořízková – je to dáno tím, že Vranská škola je školou domácího vzdělávání, děti k nám 
chodí na přezkoušení, jinak se učí doma a fyzicky nemají vlastní učebny.  
Pí Ullwerová vysvětluje, že kapacita je jen jedna a rozhodující jsou hygienická pravidla, pokud 
ta škola nesplňuje, tak hygiena navýšení kapacity nepovolí. Ve škole je v současné době 21 
učeben, celkový počet tříd od 1. ročníku do 9. ročníku je 19 bez započítání „domácích školáků“.  
Kapacita školy je 500 dětí z tohoto počtu je 421 žáků fyzicky přítomných a 79 žáků individuálně 
vzdělávaných. Průměrný počet žáků na jednu třídu je 22.  Třída se naplňuje na max. počet 30 
žáků, pokud je ve třídě více dětí s podpůrnými opatřeními snižuje se max. o 5 žáků tedy na 25. 
Naplněnost současných 5. tříd je 20 žáků ve třídě.  V každém případě je nutné jednat s rodiči 
individuálně vzdělávaných dětí v naší škole, informovat je o aktuální situaci s nedostatečnou 
kapacitou školy pro rok 2021 a dohodnout se na uvolnění míst pro děti z okolních spádových 
obcí. Je to o dohodě, případně o jednání s KHS o kapacitě školy.  



Pí. Hnátová sděluje, že přišly poprosit zřizovatele o pomoc. Kapacita je opravdu jen jedna, 500 
ale to je ideální počet, kdy by bylo všech 19 tříd naplněno do maximálního možného počtu. Do 
některých tříd je možno žáky doplnit (např. některé současné 6. a 8. ročníky), ale není možné za 
stávajících prostorových podmínek, a v tuto chvíli i v kritické personální situaci v českém 
školství, přibírat každý rok novou třídu. Škola má 19 kmenových učeben a 2 odborné. V jedné 
z nich se vyučují půlené hodiny jazyků. Druhou z nich (učebnu na informatiku) využívají ve 
chvílích, kdy se tam zrovna nevyučuje předmět Ict, všechny třídy školy (1. i 2. stupeň) v různých 
předmětech jako další z důležitých forem a metod 21. století (výukové programy, testování, 
procvičování apod.). Další věci je, že nelze ukončit vzdělávání domácích a zahraničních školáků 
(§41 a §38) na naší škole bezdůvodně. S narůstajícím počtem žáků ve škole za poslední roky je 
situace náročná a škola se jí snaží řešit. V tuto chvíli řešíme příští školní rok, víme, že okolní 
obce po zrušení spádovosti shání místa pro své žáky i na jiných školách. Naplnění školy by bylo 
na úkor vzdělávání všech dětí, kteří se v současné době na škole vzdělávají. Okolní obce musely 
vědět již před 5 lety, že ze školek, které svou kapacitou také nestačily, odchází do školy 
extrémně silné ročníky a měly tento problém řešit už dávno. 
Pí. Pořízková upozorňuje, že škola nemá tělocvičnu, učí se přes oběd od 7:50 do 15 h. každý 
den. Škola nemůže přijmout již další třídu, výuka TV by neměla kde probíhat. Určitě nejsou 
podmínky pro uzavření spádovosti, a to nemluvím o personálním obsazení. Důvod, proč jsem 
žádala o navýšení kapacity na 560 dětí je ten, že když se přistěhuje jeden člověk, tak jej 
nemůžeme přijmout. Museli jsme požádat jednoho domácího školáka, jestli by nebyl tak ochoten 
a nezměnil školu a pak jsme mohli jednoho žáka do třetí třídy přijmout, proto jsem žádala o 
navýšení kapacity, aby když se někdo přistěhuje do Vraného, abychom nebyli nuceni dělat 
takovýto „kolotoč“. Zákon neumožňuje domácí školáky vyloučit z povinné školní docházky.  
Pí. Kadlecová uvádí, že jako učitelka, která učí tělocvik, musí potvrdit uváděné údaje, nikdy 
neměla tak nabité třídy jako nyní. Kvůli tomu, že škola je odkázaná od podzimu do jara na 
prostory sokolovny, jejíž kapacita je maximálně vytížená, nemůže dělit přeplněné třídy. A už 
vůbec není možné přijmout třídu další.   
p. Kukla pléduje za vranské děti, že by neměla být na jejich úkor realizovaná spádovost a co 
vlastně z těch dětí máme, zda jde o peníze.  
Pí. Ullwerová sděluje, že peníze obce skutečně dostávají podle počtu žáků ve škole, ale v tomto 
případě jde na prvním místě o to, abychom zajistili výuku pro děti z okolních obcí, které do naší 
školy historicky po desetiletí chodili. Např. okolní spádové školy řeší nedostatečnou kapacitu i 
kontejnerovými třídami. Tzv. „losování“ při nedostatečné kapacitě je doporučením 
ombudsmanky, není dáno žádným zákonem. 
Pí Hnátová sděluje, že škola má dobrou vůli, situace ji netěší, ale situace je neúnosná. 
 
Dále se rozvinula krátká živá a neuspořádaná debata 
 
p. Drábek uvádí, že dle jeho názoru jsou dané otázky v kompetenci managementu školy, který by 
měl tuto problematiku řešit, pokud to není schopen řešit je to špatně. Personální obsazení školy 
je plně v kompetenci vedení školy. O zajištění prostor pro zvýšení kapacity se snaží zřizovatel, 
který nechal zpracovat PD na půdní vestavbu a podává žádost o dotaci na stavbu.    
p. Kukla uvádí že nemožnost učit děti z důvodu nedostatku tříd a malé tělocvičny není věcí 
managera školy, ale zřizovatele.  
pí. Hnátová upřesňuje, že nejsou manažeři v soukromé firmě a jsou plně závislí na zřizovateli. 
  
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení jednání o podmínkách obnovy 
spádovosti s okolními obcemi a ukládá radě připravit příslušné smlouvy a vyhlášky. 
Hlasování: 

4 x Pro (Ullwerová, Drábek, Kolář, Krafta,)  
4 x Proti (Kadlecová, Kukla, Neumanová, Tejnický) 
3 x Zdržel se (Blažek, Onderková, Rážová) 



Návrh NEBYL p řijat  
 

3) Pozemky  
 
P. Drábek přednáší otázku směny pozemků ve vlastnictví p. Bartůňka a obce, jedná se o 
vyjasnění vlastnických vztahů v ulici Vltavská ve Skochovicích, realizovanou směnou dojde 
k narovnání vlastnických vztahů v komunikacích a přilehlých pozemcích. K dotazu p. Koláře 
potvrzuje, že záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce.  
 
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vrané nad Vltavou. 
pozemek pozemku parc. č. 415/2, o výměře 62 m², vzniklý na základě geometrického plánu z 
pozemku parc. č. 415,  
z vlastnictví obce na pana Jindřicha Bartůňka   
a 
pozemek parc. č. 229/2, o výměře 6 m2, vzniklého na základě geometrického plánu z pozemku 
parc. č. 229, k.ú. Vrané nad Vltavou, 
pozemek parc. č. 230/5, o výměře 118 m² 
z vlastnictví pana Jindřicha Bartůňka  na obec Vrané nad Vltavou 
s majetkovým vyrovnáním Kč 58.900,- ve prospěch obce 

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

Návrh BYL p řijat  
 
Dále přednáší problematiku pozemků ve vlastnictví obce, na kterých potřebuje ČEZ Distribuce 
postavit transformátor a zřídit věcné břemeno, je to Březovská ulice. Pro zřízení věcného 
břemene není potřeba vyvěšení, ale pro zřízení práva stavby je schválení zastupitelstvem 
nezbytné, záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce.  
 
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti vedení a zřízení práva 
stavby pro ČEZ distribuce s.r.o. na pozemku p.č. 653/1 v k.ú. Vrané nad Vltavou.  

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

Návrh BYL p řijat  
 
Dále přednáší problematiku pozemků ve vlastnictví p. Patera v ulici Březovská nahoře na 
Březové, který je součástí komunikace, p. Pater souhlasí s prodejem pozemku za částku Kč 25,- 
m2 a protože by si prodejem pozemku, který je veden jako zahrada odřízl přístup k nemovitosti je 
třeba současně zřídit výpůjčku předmětné nemovitosti. Oba záměry byly řádně vyvěšeny na 
úřední desce.  
 
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc. č. 347/8 druh 
pozemku: zahrada o výměře 29 m²  v k.ú. Vrané nad Vltavou od ing. Jiřího Patera za cenu Kč 
25,-  /1 m² . 

Hlasování: 



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

Návrh BYL p řijat  
 
Dále referuje o žádosti paní Dany Svobodové, majitelky pozemků parc. č. 219/97 a 219/98 na 
odkoupení části cca 200 m2 z pozemku parc.č. 219/53, který je lesem. Rada s uvedeným 
nesouhlasí, nehledě na skutečnost že nelze očekávat schválení dělení lesního pozemku orgány 
ochrany přírody.    
 
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 219/53 v 
k.ú. Vrané nad Vltavou paní Daně Svobodové 

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

Návrh BYL p řijat  
 
 
 

4) Diskuse  
 
P. Krafta informuje o postupu prací na čističce odpadních vod a stávající situaci se stavbou 
terminálu u nádraží. 
p. Tejnický děkuje za kácení a krácení stromů    
pí. Ullwerová – zve všechny na masopust končí jednání, příští jednání zastupitelstva je 
plánováno na 18. března 2020 v 18:00 hod na obecním úřadě.  
 
Skončeno: 19:21 hodin 
Zapsal: Stanislav Drábek 
 
  
         ……………………………........ 
                    Dana Ullwerová – starostka obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Jiří Krafta       Jana Neumanová 
 


