
Zápis z jednání zastupitelstva obce  

Vrané nad Vltavou č. 2/2022 

ze dne 15. prosince 2022  
 

 

Přítomni: David Balling, David Blažek, Pavel Filip, Václav Havlíček, Petr Janeček, 

Jana Kadlecová, Jan Kořínek, Jiří Krafta, Jan Kukla, Erik Löffler, Jana Neumanová, 

Ivana Rážová, Dagmar Selicharová, Jiřina Vašinová, Dana Ullwerová 

Omluveni: 0 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou (dále též „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 18:04 hodin starostkou paní Danou Ullwerovou (dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze přivítala přítomné zastupitele. Z prezenční listiny přítomných členů 

zastupitelstva obce konstatovala, že je přítomno 15 členů zastupitelstva (příloha č. 1). 

Zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhla určit zapisovatelem paní Dagmar Vojtěchovou, ověřovateli zápisu 

jsou navrženi paní Ivana Rážová a pan Petr Janeček. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou určuje zapisovatelem paní Dagmar   

Vojtěchovou, ověřovatele zápisu paní Ivanu Rážová a pana Petra Janečka.  

 

Výsledek hlasování: 

Proti  15     

Proti  0    

Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.  

 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce a přímou prezentací na daném zasedání zastupitelstva obce. 

Podněty ani připomínky k programu zastupitelstva vzneseny nebyly. 

Návrh programu byl přednesen v následující podobě: 
 



 

 

 

 

Program: 

 

1. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

2. Schválení mimořádných odměn pro členy zastupitelstva obce 

3. Schválení rozpočtu obce pro rok 2023  

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022 

5. Schválení členů výborů finančního a kontrolního  

6. Schválení starostky zastupováním na valných hromadách TSD, s r. o. 

7. Schválení patronátního prohlášení pro společnost TSDB, s r.o. 

8. Schválení kalkulace vodného a stočného pro rok 2023 

9. Schválení cenové přílohy ke smlouvě o dílo ze dne 1.7. 2003 o zajištění odvozu a  

          likvidace odpadu 

10. Schválení provádění procesních změn v rozpočtu radou obce 

11. Diskuze 

 

Pan Petr Janeček navrhuje z časových důvodů přednostně zařadit bod č. 5 – schválení 

členů výboru finančního a kontrolního na bod č. 2. 

Předsedající návrhu vyhovuje. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavu schvaluje program jednání v přednesené podobě. 

 

Výsledek hlasování  

Pro  15    

Proti  0    

Zdržel se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

1.      Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

Jednací řád byl zaslán všem zastupitelům, kteří měli možnost se s ním seznámit. Žádné 

připomínky či požadavky na doplnění nebyly písemně doručeny. 

Pan Petr Janeček uvádí, že nestihl své podklady na změny z časových důvodů zaslat, 

navrhuje následující změny jednacího řádu: konání zastupitelstva obce v pravidelných 

termínech např. 1x za 3 měsíce, a to např. 3. středu v měsíci, podklady k jednání 



zastupitelstva doručovat 10 dní předem, podklady pro jednání zveřejňovat na webových 

stránkách obce (dosud byly zasílány 7 dní předem zastupitelům obce). Pan Jan Kukla 

navrhuje, pořizovat přímé přenosy z jednání zastupitelstva, na které se nevztahují 

ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, dále zveřejňovat důvodové zprávy a 

návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu na webových stránkách obce. 

Předsedající navrhla vzhledem k přednesenému počtu návrhů na změnu jednacího řádu, 

v jednání pokračovat na zastupitelstvu v lednu. Zastupitelstvo obce bude pokračovat dle 

aktuálně platného jednacího řádu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

2. Schválení členů výboru finančního a kontrolního 

 

Předsedající vyzvala předsedu kontrolního výboru pana Petra Janečka, aby navrhl členy 

kontrolního výboru. 

Předseda kontrolního výboru pan Petr Janeček navrhl pana Jana Kuklu, paní Dagmar 

Selicharovou, pana Pavla Filipa, paní Lenku Rubenstein. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný další návrh, dala předsedající o všech 

navržených členech hlasovat najednou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru pana Jana Kuklu, paní Dagmar 

Selicharovou, pana Pavla Filipa a paní Lenku Rubenstein. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15     

Proti  0    

Zdržel se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Předsedající vyzvala předsedu finančního výboru pana Jan Kořínka, aby navrhl členy 

finančního výboru. 

Předseda finančního výboru navrhl paní Jiřinu Vašinovou, paní Ivanu Rážovou, paní 

Janu Novákovou a pana Bedřicha Kyndla. 

 

Pan Petr Janeček navrhuje paní Annu Lupienskou a pana Jana Brchela.  

 

Pan Petr Janeček navrhuje před hlasováním sestavit sedmi členný finanční výbor.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi členný finanční výbor obce Vrané nad Vltavou. 

 



Výsledek hlasování: 

Pro 7 (Filip, Janeček, Kadlecová, Kukla, Löffler, Neumanová, Selicharová)     

Proti 7 (Balling, Blažek, Havlíček, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)     

Zdržel se  1  (Kořínek)  

Usnesení nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje paní Ivanu Rážovou členem finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 8 (Balling, Blažek, Havlíček, Kořínek, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)     

Proti 0   

Zdržel se   7  (Filip, Janeček, Kadlecová, Kukla, Löffler, Neumanová, Selicharová) 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje paní Jiřinu Vašinovou členem finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 8 (Balling, Blažek, Havlíček, Kořínek, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)      

Proti 0     

Zdržel se  7  (Filip, Janeček, Kadlecová, Kukla, Löffler, Neumanová, Selicharová) 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pana Bedřicha Kyndla členem finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 8    (Balling, Blažek, Havlíček, Kořínek, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)  

Proti 1    (Filip) 

Zdržel se 6 (Janeček, Kadlecová, Kukla, Löffler, Neumanová, Selicharová) 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje paní Janu Novákovou členem finančního výboru. 

 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 8 (Balling, Blažek, Havlíček, Kořínek, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)      

Proti 1 (Filip)     

Zdržel se   6 (Janeček, Kadlecová, Kukla, Löffler, Neumanová, Selicharová) 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

3. Schválení mimořádných odměn pro členy zastupitelstva obce 
 

Předsedající seznamuje přítomné s přidělením navržených odměn – důvodová zpráva 

(příloha č. 2). 

Pan Jan Kukla podotýká, že nelze hlasovat o mimořádných odměnách, pokud dotyčná 

osoba není členem zastupitelstva, předsedající upozorňuje, že zákon o obcích 

nestanovuje žádná pravidla pro odměňování těchto osob, rozhoduje výhradně 

zastupitelstvo obce, dle diskuze, by se tyto odměny neměly nazývat mimořádnými 

odměnami pro nečleny zastupitelstva, ale zvláštními/ročními odměnami. Zastupitelům, 

kterým skončil mandát prvním dnem konání voleb 23. 10. 2022, odměna nenáleží. 

Paní Lenka Rubenstein vstupuje do diskuze proti přidělení odměn, doporučuje jejich 

odložení. 

Pan Václav Havlíček nesouhlasí, odměny jsou zdůvodněny. 

Předsedající upozorňuje, že v průběhu roku nejsou žádné odměny schvalovány. 

Pan Viktor Janauer připomíná, že by se neměl dělat rozdíl mezi vedoucími pracovníky 

příspěvkových organizací a vedením obce. Dále podotýká, že paní starostka nedostala 

odměnu již v minulém roce, neboť jí nebyla zastupitelstvem odhlasována. 

Paní Neumanová doplňuje, že jako zaměstnanec příspěvkové organizace nedostala plný 

13. a 14 plat. Dále podotýká, že dostala necelý 13. plat. 

Do diskuze opakovaně vstupuje paní Lenka Rubenstein a pan Václav Havlíček, viz. 

videozáznam. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje starostce obce paní Daně Ullwerové 

odměnu ve výši dvou měsíčních platů. 



Výsledek hlasování: 

Pro 8 (Balling, Blažek, Havlíček, Kořínek, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)      

Proti 0      

Zdržel se  7  (Filip, Janeček, Kadlecová, Kukla, Löffler, Neumanová, Selicharová) 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje radnímu obce panu Jiřímu Kraftovi 

odměnu ve výši dvou měsíčních platů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 14 (Balling, Blažek, Filip, Havlíček, Janeček, Kořínek, Krafta, Kukla,, Löffler, 

Neumanová, Rážová, Selicharová, Vašinová, Ullwerová) 

Proti 0      

Zdržel se  1  (Kadlecová) 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje radní obce paní Ivaně Rážové 

odměnu ve výši dvou měsíčních platů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 12 (Balling, Blažek, Havlíček, Janeček, Kořínek, Krafta, Kukla, Löffler, 

Rážová, Selicharová, Vašinová, Ullwerová)      

Proti 0     

Zdržel se   3  (Filip, Kadlecová, Neumanová) 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje předsedkyni komise pro občanské a 

sociální záležitosti paní Evě Havlíčkové odměnu ve výši dvou měsíčních platů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 11 (Balling, Blažek, Havlíček, Janeček, Kořínek, Krafta, Löffler, Neumanová, 

Rážová, Vašinová, Ullwerová) 

Proti 0       

Zdržel se  4  (Filip, Kadlecová, Kukla, Selicharová) 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje předsedkyni přestupkové komise paní 

Romaně Hiklové odměnu ve výši dvou měsíčních platů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro   10    (Balling, Blažek, Havlíček, Janeček, Kořínek, Krafta, Kukla, Rážová, 

Vašinová, Ullwerová) 

Proti 0     

Zdržel se  5   (Filip, Kadlecová, Löffler, Neumanová, Selicharová)  

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje předsedovi komise životního prostředí 

panu Michalovi Kubelíkovi odměnu ve výši dvou měsíčních platů. 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 13 (Balling, Blažek, Filip, Havlíček, Janeček, Kořínek, Krafta, Kukla, Löffler, 

Neumanová, Rážová, Vašinová, Ullwerová)      

Proti 0     

Zdržel se  2 (Kadlecová, Selicharová) 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje předsedkyni komise kulturní paní   

Blance Tomkové ve výši dvou měsíčních platů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro 8 (Balling, Blažek, Havlíček, Kořínek, Krafta, Rážová, Vašinová, Ullwerová)  

Proti 4 (Filip, Kukla, Löffler, Selicharová) 

Zdržel se 3  (Janeček, Kadlecová, Neumanová) 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

 



4.     Schválení rozpočtu obce rok 2023  

 

Návrh rozpočtu obce Vrané nad Vltavou na rok 2023 (příloha č. 3) byl projednán na 

pracovním jednání členů zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou. Žádné připomínky 

nebyly doručeny. 

  

Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu na rok 2023. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje rozpočet na rok 2023  

V příjmové části ve výši 64 939 600,00 Kč 

Ve výdajové části ve výši 88 679 940,00 Kč  

Zůstatek na účtu 42 222 741,35 Kč 

Financování 15 815 737,35 Kč 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15  

Proti  0   

Zdržel se   0  

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022 

 

Předsedající konstatuje, že návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 (příloha č. 4) byl 

projednán na pracovním jednání členů zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou. Žádné 

připomínky nebyly doručeny. 

Financování – změna celkem 1 002 173, Kč. Předsedající dala hlasovat o předloženém 

návrhu rozpočtového opatření č. 3/2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Vrané nad Vltavou. 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15      

Proti  0      

Zdržel se 0  

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

 



6. Schválení starostky zastupováním na valných hromadách TSD, s.r.o 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou  s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení 

deleguje  jako svého zástupce pro účast na veškerých budoucích valných hromadách 

společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČO: 037 11 617,  starostku obce a 

pověřuje jí hlasováním na těchto valných hromadách, podpisem veškerých příslušných 

dokumentů a prováděním veškerých jednání a výkonem veškerých práv a povinností, 

jež bude obec Vrané nad Vltavou mít jako společník společnosti, jakož souhlasí i s tím, 

aby delegovaný zástupce zmocnil ke svému zastoupení vždy na jednu konkrétní valnou 

hromadu,  jím vybraného libovolného člena zastupitelstva Obce Vrané nad Vltavou, 

nebo advokáta. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15     

Proti  0      

Zdržel se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

7. Schválení patronátního prohlášení pro společnost TSDB, s r.o. 

 

Předsedající konstatuje, že patronátní prohlášení bylo zasláno všem zastupitelům, 

projednáno na pracovním jednání členů zastupitelstva, souhlas s vydáním tohoto 

prohlášení umožní společnosti TSD, s.r.o.  čerpání kontokorentního úvěru. Obce nejsou 

vázány žádnou podmínkou vést tento kontokorent ve svém účetnictví. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje vydání patronátního prohlášení pro 

společnost Technické služby Dolnobřežanska, s. r.o. a pověřuje starostku podpisem 

tohoto prohlášení. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15    

Proti  0     

Zdržel se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

 



8. Schválení kalkulace vodného a stočného 

 

Předsedající informuje, že pro rok 2023 dochází k navýšení ceny vodného o 15 % 

zejména z důvodu navýšení nákupní ceny vody a ceny stočného o 15 % zejména 

z důvodu navýšení ceny elektrické energie na ČOV. Informace o ceně, včetně 

zdůvodnění nárustu ceny, zastupitelé obdrželi předem. 

 

Nová cena vodného a stočného pro Obec Vrané nad Vltavou platná od 1. 1. 2023 je 

následující: 

Cena vodného 70,09 Kč/m3 bez DPH (77,10 Kč/m3 včetně 10 % DPH).  

Cena stočného 46,05 Kč/m3 bez DPH (50,66 Kč/m3 včetně 10 % DPH). 

 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje cenu vodného ve výši 70,09 Kč/m3 

bez DPH (77,10 Kč/m3 vč. 10 % DPH) a cenu stočného 46,05 Kč/m3 bez DPH (50.66 

Kč/m3 vč. 10 % DPH). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15      

Proti  0     

Zdržel se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno 

 
 

9. Schválení cenové přílohy ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2003 o zajištění 

     odvozu a likvidace odpadu 

 

Předsedající informuje o navýšení ceny svozu TDO o 15 %, separovaný odpad mimo papír 

– navýšení ceny o 18 %, u svozu papíru navýšení ceny o 37,5 % (příloha č. 5) - odráží to 

aktuální situaci na trhu. 

 

Předsedající upozorňuje na doplatek obce na odpady v částce cca 500.000,- Kč. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje cenovou přílohu ke smlouvě o dílo ze 

dne 1. 7. 2003 o zajištění odvozu a likvidace odpadu na rok 2023. 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15      

Proti  0     

Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno 

 

10.   Provádění procesních změn rady obce 

 

Předsedající navrhuje možnost schvalování úprav rozpočtu radou obce, a to do částky 

500.000,- Kč. Pan Petr Janeček vznesl požadavek, aby všechny rozpočtová opatření 

byla vkládána na webové stránky obce.  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje možnost schvalování úprav rozpočtu 

radou obce do částky 500.000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro  15     

Proti  0      

Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 

Předsedající stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva obce na 18. 1. 2023. 

 

11. Diskuze 

 

Předsedající informuje o umístění bankomatu v obci dle možností. 

Pan Viktor Janauer má připomínku k problematice ohledně jednacího řádu dle GDPR. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:04 h. 

 

Videozáznam z konání zastupitelstva je k dispozici na stránkách  

Obce Vrané nad Vltavou – www.vranenadvltavou.cz.  

http://www.vranenadvltavou.cz/

