
Zápis z jednání 

zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 1/2020 

ze dne 15. ledna 2020   
 

Přítomni: Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Blažek, Nováková, Neumannová, Onderková, 

Tejnický, Janeček, Havlíčková 

 

Omluveni: Janauer, Kadlecová, Kolář, Kukla  

 

Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní D. Ullwerová v 18:08 hod. 

 

Program 

1) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

2) Zprávy komisí a výborů za rok 2019 

3) Dotace – protipovodňové opatření 

4) Spádovost základní školy 

5) Diskuse 

 

 

Hlasování: 

Program byl odhlasován všemi hlasy přítomných zastupitelů   

 

Zapisovatel: Stanislav Drábek 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Krafta, Petr Janeček 

 

Hlasování: 

10x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Blažek, Neumannová, Onderková, 

Tejnický, Janeček, Havlíčková) 

0 x Proti 

0 x Zdržel se 

 

1) Rozpočtové opatření č.5/2019  

 

Pí. Ullwerová probírá jednotlivé změny v příjmové a výdajové části a vysvětluje důvody změn.   

 

(pozn. v 18:14 přichází pí. Nováková) 

 

Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 obce Vrané 

nad Vltavou, v příjmové části ve výši 95 079 495,36 Kč a ve výdajové části ve výši  

96 309 785,55 Kč. 

Hlasování: 

11 x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Blažek, Nováková, Neumannová, 

Onderková, Tejnický, Janeček, Havlíčková)  



0 x Proti  

0 x Zdržel se  

Návrh BYL přijat 

 

2) Zprávy komisí a výborů za rok 2019 

 

Zprávu Komise pro projednávání přestupků přednáší pověřená členka paní Vejvodová, zpráva  

se zakládá jako příloha zápisu.  

 

Zprávu Finančního výboru přednáší předsedkyně paní Nováková, zpráva se zakládá jako příloha 

zápisu. 

 

Zprávu Kontrolního výboru nemá kdo přečíst, neboť předseda se nedostavil a nikoho přednesem 

nepověřil. Zpráva bude dodána starostce obce.  

 

Zprávu Komise kultury přednáší paní Ullwerová, zpráva se zakládá jako příloha zápisu. 

 

Zprávu Komise životního prostředí přednáší pověřený člen pan Janeček, zpráva se zakládá jako 

příloha zápisu. 

 

Zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Skochovice přednáší pověřený člen pan Blažek, 

zpráva se zakládá jako příloha zápisu. 

 

Zprávu Komise sociálních věcí přednáší pověřená zastupitelka paní Havlíčková, zpráva  

se zakládá jako příloha zápisu. 

 

Zprávu o činnosti zastupitelstva přednáší starostka paní Ullwerová, zpráva se zakládá  

jako příloha zápisu. 

 

Zastupitelstvo bere přednesené zprávy na vědomí. 

 

3) Dotace – protipovodňové opatření 

 

Pí. Ullwerová informuje zastupitelstvo o situaci, kdy vybraný zhotovitel odstoupil po uzavření 

smlouvy o dílo od provedení stavby, nepřevzal staveniště. Celá situace byla konzultována  

se zpracovatelem výběrového řízení firmou IKIS, s.r.o., MAS Dolnobřežansko a SZIF. Jedná  

se o dvou možnostech, a to vypsání nového VŘ na zhotovitele nebo podání nové žádosti  

o dotaci.  

  

Zastupitelstvo bere informace na vědomí. 

 

4) Spádovost základní školy 

 

Pí. Ullwerová přednáší informaci o historii školy a naplněnosti základní školy, v současné době 

škola není schopna přijmout děti z okolních obcí, starostové o této situaci byli již informováni.  

P. Drábek informuje o právním stavu a existenci smluv o spádovosti. Smlouvy s okolními 

obcemi nejsou v souladu s platnou legislativou, nelze jejich plnění vymáhat.  



Pí. Ullwerová sděluje, že musí být přijímány děti s trvalým bydlištěm z Vraného nad Vltavou  

do naplnění kapacity děti z Březové – Oleška, Ohrobce, Zvole a poté děti z dalších obcí. 

 

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo rozhodlo, že přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem 

ve Vraném nad Vltavou (školský zákon), děti z okolních obcí až do naplnění kapacity s tím,  

že nejsme schopni zajistit spádovost pro všechny děti. 

Hlasování: 

11 x Pro (Ullwerová, Krafta, Rážová, Drábek, Blažek, Nováková, Neumannová, 

Onderková, Tejnický, Janeček, Havlíčková)  

0 x Proti  

0 x Zdržel se  

Návrh BYL přijat 

5) Diskuse  

 

p. Tejnický – zve na 26. 1. 2020 na veřejnou plánovací schůzku ohledně rozvojových možností 

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. na přilehlých pozemcích v jejím vlastnictví. 

pí. Havlíčková – tlumočí stížnosti občanů ohledně Křižovatky Březovská x Pod Sokolovnou  

a parkování v ulici pod Sokolovnou, zejména problém s většími vozy (autobus, popeláři).   

pí. Neumanová – se připojuje s obdobným problémem v ulici Nad Schody, zejména  

v době pořádání akcí ve škole. 

Následuje diskuse zastupitelů na toto téma. 

pí. Ullwerová – situace jsme si vědomi, bohužel dopravní situace je v obci celkově špatná 

vzhledem k neexistenci chodníků a úzkým komunikacím. Pokud jde o křižovatky, bude opětovně 

osazeno zrcadlo, které podlehlo zubu času a na křižovatce chybí. Omezení parkování v ulici  

Pod Sokolovnou budeme konzultovat s dopravní policií. 

 

pí. Ullwerová – končí jednání, příští jednání zastupitelstva je plánováno na 19. února 2020  

v 18:00 hod na obecním úřadě.  

 

Skončeno: 18:51 hodin 

Zapsal: Stanislav Drábek 

 

  

         ……………………………........ 

                    Dana Ullwerová – starostka obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

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

Jiří Krafta       Petr Janeček 


