
Zápis z jednání zastupitelstva  

obce Vrané nad Vltavou č. 4/2020 

ze dne 17. června 2020   
 

Přítomni: Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová 

Omluveni: Kadlecová, Neumanová, Rážová, Tejnický 

Program: 

 

1) Dopravní značení v ulici U Jezera  
 
2) Zpráva o výsledcích hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2019 
 
3) Zásobování pitnou vodou z Posázavského skupinového vodovodu 
 
4) Přijetí dotace  
 
5) Pozemky 
 
6) Diskuse 
 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní D. Ullwerová v 18:00 hod., která určuje 

zapisovatelem Stanislava Drábka a ověřovateli zápisu Jiřího Kraftu a Jana Kuklu 

Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

1) Dopravní značení v ulici U Jezera 

Pí. Ullwerová rekapituluje historii, problematice bylo věnováno i jednání pracovního 

zastupitelstva dne 27. května, zastupitelům se podařilo najít kompromisní řešení, které by mohlo 

přispět ke zklidnění situace. Proto navrhuje, aby byla do ulice instalována dopravní značka B11 

„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „vjezd pouze na povolení 

OÚ“    

P. Janeček se dotazuje, zda má obec k uvedenému stanovisko Policie ČR. 

Pí. Ullwerová sděluje, že umístění dopravní značky do ulice U Jezera bylo konzultováno 

se Silničním správním úřadem MÚ Černošice, máme předběžné kladné stanovisko. 

 

Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění dopravní značky B11 „Zákaz 

vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd na povolení obecního úřadu“. 

 

Hlasování: 

10x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

1 x Proti (Janeček) 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 



 

2) Zpráva o výsledcích hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2019 

 

Pí. Ullwerová přednáší závěry auditorských zpráv, všichni zastupitelé obdrželi Zprávu o 

výsledcích hospodaření DSO v předstihu k prostudování.   

 

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky hospodaření DSO Dolnobřežansko 

za rok 2019.  

Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

3) Zásobování pitnou vodou z Posázavského skupinového vodovodu 
 

Pí. Ullwerová předává základní informace o proběhlých jednání a změnách v postavení 

jednotlivých subjektů, ať již ohledně vodovodního přivaděče z Vestce nebo z Posázavského 

skupinového vodovodu. Blíže informuje o jednáních ohledně oddělení přivaděče z Vestce a 

samostatného budování přivaděče navazujícího na nově vybudovaný obchvat Libně.  

 

Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení jednání s Účelovým sdružením obcí 

Posázavský vodovod k vytvoření kapacitní rezervy pitné vody pro obec Vrané nad Vltavou 

s ohledem na rozvoj obce a předpokládaný počet připojených obyvatel v budoucnu. 

 

Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

4) Přijetí dotace 
 

Pí. Ullwerová informuje o poskytnutí dotace ve výši 18 mil. Kč z výzvy VPS-228-2020 

Ministerstva financí ČR z podprogramu-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálního školství v působnosti obcí.  Dotace je určena na a rekonstrukci a přístavbu 

základní školy a s tím související navýšení kapacity školy.  

 

 

Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 18 mil. Kč určené na 

rekonstrukci a přístavbu Základní školy Vrané nad Vltavou a s tím související navýšení kapacity 

školy o 56 žáků.  

 
Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 



5) Pozemky  
 

P. Drábek přednáší problematiku pozemku 180/1 ve vlastnictví obce, na kterém potřebuje ČEZ 

Distribuce, a.s. vybudovat kabelové vedení a zřídit věcné břemeno ve prospěch zasíťování 

budoucích staveb na pozemcích parc.č. 183/1, 183/12, 183/6, 183/5, 183/4.  

 

Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti elektrického vedení pro 

společnost ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 180/1 v k.ú. Vrané nad Vltavou dle 

geometrického plánu Ing. Ivany Dudové č. 1934/19756/2020 ze dne 26.4.2020 za cenu Kč 

5.800,- plus DPH. 

 

Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

P. Drábek přednáší problematiku pozemku 400/3 ve vlastnictví obce. Na obec se obrátil  

p. Pavel Hampl se žádostí o odkoupení části tohoto pozemku bezprostředně souvisícího s jeho 

pozemkem parc.č.st. 18. P. Hampl již zajistil geometrický plán a návrh dispozice byl zveřejněn 

na úřední desce od 5.5.2020 do 20.5.2020.   

 

Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji nově vzniklého pozemku 

parc. č. 400/13 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní komunikace, ostatní plocha, odděleného 

od pozemku parc. č. 400/3 dle geometrického plánu Ing. Václava Hejdy č. 1936-102/2020 za 

cenu Kč 1000/m² panu Pavlu Hamplovi, V Uličce 33, Vrané nad Vltavou – Skochovice. 

 

Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

P. Drábek přednáší problematiku pozemku parc.č. 158/1 ve vlastnictví obce a pozemku parc. č. 

159/2 ve vlastnictví manželů Dagmar a Antonína Andělových. Předmětné pozemky částečně 

zasahují do komunikace Dlouhá a část pozemku parc.č. 158/1 mají manželé Andělovi v nájmu. 

Rada obce navrhuje zaměření pozemků a oddělení částí, které jsou součástí komunikace a prodej 

zbylé části ev. směnu pozemků tak aby veškeré pozemky v komunikaci byly ve vlastnictví obce 

a pozemky mimo komunikaci byly vlastnictvím manželů Andělových.  

P. Janeček se dotazuje, kde povede hranice nově vzniklých pozemků, zda dle plotu či jinde 

P. Drábek upřesňuje, že dle stávajícího plotu.  

 

Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 158/1 ev. její 

směnu za část pozemku parc. č. 159/2 s manželi Dagmar a Antonínem Andělovými,  

Ve Strouze 403, Vrané nad Vltavou. 

 

Hlasování: 

11x Pro (Blažek, Drábek, Havlíčková, Janauer, Janeček, Krafta, Kolář, Kukla, Nováková, 

Onderková, Ullwerová) 

0 x Proti 



0 x Zdržel se 

Návrh BYL přijat 

 

6) Diskuse 
 

Pí. Ullwerová informuje, že obec obdržela petici týkající se dopravy a cyklostezek a cyklotras ve 

Skochovicích, uvedená petice bude předána KSÚS Středočeského kraje. 

Dále informuje, že péčí p. Koláře byl nalezen lékárník, který by mohl od počátku září zprovoznit 

lékárnu. 

Sděluje, že po dobu prázdnin nebude zastupitelstvo svoláváno, předpokládá jednání 

zastupitelstva v září 2020. 

P. Krafta – 22.6. by měl být zahájen zkušební provoz na čističce, vše zatím probíhá dle 

harmonogramu, na rozdíl od přednádražního prostoru, kde je permanentní problém se 

zhotovitelem. 

Pí. Nováková připomíná díru v ulici u Statku. 

Pí Ullwerová odpovídá, že se s opravou počítá, bude provedena v červnu.  

P. Kukla se ptá, proč nebyla akceptována nabídka pro p. Velebila na vybudování veřejného 

internetového přístupového bodu ve zdravotním středisku 

P. Krafta sděluje, že v našem zájmu je připojení pro doktory, pro návštěvníky střediska je asi 

zbytečné, signál v čekárně jsme nepožadovali, p. Velebil chtěl umístit anténu pro placené 

připojení  

P. Kukla uvádí, že p. Velebil má po obci asi 50 hubů a pokud za to budou mít lidi internet 

zadarmo, tak to za to stojí, situaci prověří   

P. Janauer doporučuje provést bilanci peněz, kterou má obec k dispozici, upozorňuje na možnost 

a nutnost sjednání půjčky pro pokrytí investičních nákladů vzhledem k přiděleným dotacím. 

Pí Ullwerová odpovídá, že na konci června bude provedeno srovnání skutečných daňových 

příjmů obce oproti příjmům plánovaným v rozpočtu roku 2020.  

P. Krafta doplňuje, že je též potřeba zajisti zhotovitele a realizátory investičních akcí vzhledem 

k šibeničnímu termínu dokončení do konce roku 2020, navrhuje oslovit maximální množství 

firem. 

Dále bez dalších příspěvků, paní starostka končí jednání  

 

 

Skončeno: 18:38 hodin 

Zapsal: Stanislav Drábek 

 

  

         ……………………………........ 

                    Dana Ullwerová – starostka obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

……………………………........    …………………………........ 

  Jiří Krafta            Jan Kukla 

 


