
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 4/2022 

ze dne 15. června 2022  
 
Přítomni: Blažek, Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Neumanová, Onderková, Rážová, 
Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Havlíčková, Kadlecová, Kukla, Nováková 
 
Starostka obce zahajuje jednání a navrhuje úpravu programu, protože z technických důvodů nedošlo 
k vyvěšení závěrečného účtu obce na elektronické úřední desce.  
Namísto dosavadního bodu č. 1 Schválení závěrečného účtu, navrhuje zařadit nový bod jednání a sice 
projednání petice skupiny občanů, která byla doručena obci dne 13. června 2022 a jejímž předmětem 
je vybudování hřiště pro dospívající děti a mládež.  

Program: 

1. Petice skupiny občanů ohledně vybudování nových dětských hřišť 
2. Schválení OZV o vymezení smluvního školského obvodu 
3. Schválení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2022–2026 
4. Schválení memoranda o společném záměru a dohodě o budoucích smlouvách – projekt 

Dolnobřežansko – zásobování vodou 
5. Schválení příkazní smlouvy mezi obcí Vrané nad Vltavou a společností RPA, s.r.o. – 

zpracování žádosti o dotaci „FVE obce Vrané nad Vltavou“ 
6. Schválení výstavby multifunkčního hřiště v areálu SK Vrané nad Vltavou, z.s. 
7. Diskuse 

 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 

Starostka určuje zapisovatelem Stanislava Drábka a ověřovateli zápisu Petra Janečka a Ivanu 
Rážovou. 

Hlasování: 
Pro 10x (Drábek, Janauer, Janeček, Kadlecová, Kolář, Krafta, Onderková, Rážová, Tejnický, 
Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 
 

1. Petice skupiny občanů ohledně vybudování nových dětských hřišť   

Paní starostka přednáší obsah petice, nad kterým se rozpoutala diskuse ohledně možností vybudování 
hřiště a zajištění odpovídajících prostor a pozemků. Možnosti vybudování např. vedle sokolovny 



nebo vedle fotbalového hřiště a areálu SK Vrané nad Vltavou, z.s. Paní starostka připomíná, že jsme 
v minulosti již několikrát žádali o přidělení dotace pro vybudování hřiště, stejně tak jsme už dvakrát 
podali žádost o dotaci na vybudování víceúčelové sportovní haly.     
 

2. Schválení OZV o vymezení smluvního školského obvodu 

Paní starostka sděluje, že vyhláška byla upravena na základě konzultace s ministerstvem vnitra, jde 
formální náležitosti. 
  
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrané nad 
Vltavou, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 
Nabytím účinnosti této Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného školského 
obvodu základní školy, se ruší Obecně závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou č.  1/2022 ze dne 
16. 2. 2022. 
 
Hlasování: 

Pro 8x (Blažek, Drábek, Janauer, Kolář, Krafta, Onderková, Rážová, Ullwerová) 
Proti 2x (Janeček, Neumanová) 
Zdržel se 1x (Tejnický) 

Návrh BYL přijat 
 

3. Schválení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2022-2026 

Paní starostka navrhuje stanovit počet členů nového zastupitelstva stejný jako dosud, tedy 15.  
 
Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou stanoví počet členů zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou ve 
volebním období 2022-2026 na 15.  
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 

4. Schválení memoranda o společném záměru a dohodě o budoucích smlouvách – 
projekt Dolnobřežansko – zásobování vodou 

Z jednání mikroregionu Dolnobřežansko dne 14. 6. 2022 vyplynulo, že návrh, aby žadatelem o dotaci 
na stavbu vodovodního přivaděče se staly TSD, s.r.o., byl poskytovatelem dotace SFŽP odmítnut. Za 
účelem podání žádosti o dotaci bude nutné založit dobrovolný svazek obcí (DSO) – Vrané nad 
Vltavou, Březová-Oleško, Zvole, Ohrobec, Okrouhlo. Nebudeme tedy schvalovat memorandum o 
spolupráci, během prázdnin se musí připravit smlouvy o vytvoření DSO.  
ZO bere na vědomí přípravu smlouvy mezi obcemi Březová-Oleško, Zvole, Ohrobec, Okrouhlo, 
Vrané nad Vltavou o vytvoření DSO za účelem podání žádosti o dotaci na vybudování přivaděče 
pitné vody. 



 
    
P. Janeček vznáší dotaz, kolik jsou odhadované náklady. Pí. starostka odpovídá, že odhadované 
náklady jsou vyšší než 200 mil. Kč.  
 

5. Schválení příkazní smlouvy mezi obcí Vrané nad Vltavou a společností RPA, s.r.o. 
– zpracování žádosti o dotaci „FVE obce Vrané nad Vltavou“ 

Pí. starostka informuje o důvodech a účelu předkládané příkazní smlouvy, následně p. Krafta 
vysvětluje možnosti a technické řešení umístění fotovoltaických panelů a výroby elektřiny.     
 
Návrh usnesení č. 3: 
ZO schvaluje podpis příkazní smlouvy mezi obcí Vrané nad Vltavou a se společností RPA Dotace, 
s.r.o na zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu s pracovním názvem „FTV obce Vrané 
nad Vltavou“   
 
Hlasování: 

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

Návrh BYL přijat 
 

6. Schválení výstavby multifunkčního hřiště v areálu SK Vrané nad Vltavou, z.s. 

Paní starostka informuje, že žádost o dotaci byla podána, dosud není vyhodnocena, projektová 
dokumentace je schválená, předpokládané náklady jsou cca 4 miliony korun bez DPH., bohužel lze 
očekávat další nárust cen v souvislosti se současným stavem cen na stavebním trhu. P. Janauer 
upřesňuje, že podmínky užívání musí být stanoveny s ohledem na potřeby veřejnosti, připomíná bod 
č. 1 dnešního jednání (petice občanů ohledně vybudování hřišť), hřiště by mělo být ve správě SK 
Vrané nad Vltavou, z.s.  
   
Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu multifunkčního hřiště v areálu SK Vrané nad Vltavou, z.s. 

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

Návrh BYL přijat 
 

7. Diskuse 

P. Blažek se dotazuje na opravu vstupních vrat na hřbitov, vzhledem k tomu, že současný stav je 
velmi špatný. Pí. starostka sděluje, že problém se řeší, stav brány je znám a oprava se připravuje.  



Pí. Onderková se dotazuje, zda bude opravena cesta podél vody ve Skochovicích, pí starostka uvádí, 
že to je majetek Povodí Vltavy st. p. a nikoliv obce a nelze tak do jeho opravy zásadně investovat, 
jedná se pouze o účelovou komunikaci.  
P. Kolář se ptá na aktuální situaci se dopravním značením ulice U Jezera, pí. starostka vysvětluje 
aktuální stav a informuje o plánovaném místním šetření dne 12. 7. 2022.  
P. Janauer se vrací k čarodějnicím, kapela nebyla vhodná k tomuto typu akce, byla příliš hlučná.      
 
Pí. Ullwerová končí jednání, připomíná, že příští jednání zastupitelstva je plánováno na 27. června 
2022 v 18:00 hod. na obecním úřadě.  
 
  
Skončeno a podepsáno: 19:02 
  
Zapsal: Stanislav Drábek  
 
 
 
 
 
         ……………………………........ 
         Mgr. Dana Ullwerová – starostka obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Petr Janeček       Ivana Rážová 
 
 
 


