Zápis
o průběhu 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Voděrady konaného dne 12. 12. 2019

Bod 1 – technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Voděrady v 18.00 hod. a přivítal všechny
přítomné. Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Přítomni: Lepka L., Watermanová Z., Koudelka M., Španěl Z., Opluštil M., Mgr. Horáková R.,
Švec P.,
Veřejnost: 2
Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelkou byla jmenována Konečná S. a ověřovateli zápisu
Watermanová Z. a Koudelka M.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku a ověřovatele zápisu 7. veřejného zasedání zastupitelstva
obce.
Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Starosta seznámil zastupitele s programem dnešního zasedání a navrhl doplnění programu jednání
o tyto body:
a) jako bod č. 13 zařadit schválení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací a smlouvy o dílo na realizaci sítě WiFI4EU
b) jako bod č. 14 zařadit schválení dodatku č. 3/2019 ke zřizovací listině ZŠ Voděrady
c) jako bod č. 15 zařadit schválení smlouvy o dílo – ing. Zdeňka Fiedlerová
d) jako bod č. 16 zařadit schválení podání žádosti o dotaci
e) jako bod č. 17 zařadit schválení dohody o provedení práce – Mgr. Radka Horáková
f) jako bod č. 18 zařadit schválení veřejnoprávní smlouvy – TJ Voděrady
g) jako bod č. 19 zařadit jmenování inventarizační komise
h) jako bod č. 20 zařadit dílčí přezkoumání hospodaření obce Voděrady
Dále starosta navrhl původní bod č. 13 (různé) přesunout jako bod č. 21, diskuzi jako bod č. 22. Poté
dal starosta obce o doplněném programu jednání hlasovat.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schválilo následující program jednání
1/ Technický bod
2/ Kontrola plnění úkolů
3/ Schválení veřejnoprávní smlouvy – přenos příslušnosti k projednání přestupků
4/ Schválení smlouvy „spolufinancování sociálních služeb“
5/ Schválení smlouvy „knihovní systém Tritius“
6/ Schválení souhlasného prohlášení – I/43, k. ú. Voděrady
7/ Schválení rozpočtu Obce Voděrady na rok 2020
8/ Schválení rozpočtu ZŠ Voděrady na rok 2020
9/ Schválení střednědobého výhledu Obce Voděrady na rok 2021-2022
10/ Schválení střednědobého výhledu ZŠ na rok 2021-2022
11/ Projednání dodatku k vyhlášce Obce Voděrady č. 1/2012
12/ Projednání výše ceny vody na rok 2020.
13/ Schválení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a

smlouvy o dílo na realizaci sítě WiFI4EU
14/ Schválení dodatku č. 3/2019 ke zřizovací listině ZŠ Voděrady
15/ Schválení smlouvy o dílo – ing. Zdeňka Fiedlerová
16/ Schválení podání žádosti o dotaci
17/ Schválení dohody o provedení práce – Mgr. Radka Horáková
18/ Schválení veřejnoprávní smlouvy – TJ Voděrady
19/ Jmenování inventarizační komise
20/ Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Voděrady
21/ Různé
22. Diskuze
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 2 – kontrola plnění úkolů
Bod 7 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 10. 2019 – starosta informoval zastupitelstvo,
že obec Voděrady vstoupila do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
Bod 8 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 10. 2019 – starosta informoval společnost
elitbau s.r.o. o nesouhlasném stanovisku zastupitelstva k jejímu stavebnímu záměru
Bod 3 – schválení veřejnoprávní smlouvy – přenos příslušnosti k projednání přestupků
Starosta předložil zastupitelstvu veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků mezi Obcí Voděrady a Městem Boskovice. Dle smlouvy bude Obec Voděrady přispívat
Městu Boskovice částkou 4 500 Kč za každý oznámený přestupek, přičemž v případě neoznámení
žádného přestupku v jednotlivém kalendářním roce bude přispívat částkou ve výši 1 000 Kč ročně
jako tzv. úhradu provozních nákladů.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
mezi Obcí Voděrady a Městem Boskovice, kdy za každý oznámený přestupek bude obec hradit částku
4 500,- Kč, při neoznámení žádného přestupku v jednotlivém kalendářním roce bude hradit částku
1 000 Kč ročně. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 4 – schválení smlouvy „spolufinancování sociálních služeb“
Starosta obce předložil zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí finanční podpory ve výši 39 180 Kč na
poskytování sociálních služeb mezi Obcí Voděrady a Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Blansko.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí finanční podpory ve výši 39 180 Kč na
poskytování sociálních služeb mezi Obcí Voděrady a Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Blansko. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Bod 5 – schválení smlouvy – knihovní systém Tritius
Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o dílo mezi Obcí Voděrady a společností Tritius
Solutions, a.s. na instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius. Systém Tritius nahradí stávající
knihovnický systém Clavius REKS. Instalace systému Tritius byla poskytnuta zdarma. Roční
udržovací poplatek je 1 815 Kč.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Voděrady a společností Tritius Solutions, a.s.
na instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius. Roční udržovací poplatek je 1 815 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 6 – schválení souhlasného prohlášení - I/43 k. ú. Voděrady
Starosta předložil zastupitelstvu souhlasné prohlášení sepsané mezi Obcí Voděrady a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR. Prohlášení se týká vlastnických práv k pozemkům p. č. 853/2 a p. č. 854/2 v k. ú.
Voděrady u Kunštátu. Dle nálezu Ústavního soudu ČR nemohla obec nabýt vlastnictví pozemků,
protože již byly zastavěny stavbou silnice ve vlastnictví státu. Souhlasné prohlášení bude podkladem
pro změnu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schválilo souhlasné prohlášení, na základě kterého Obec Voděrady a Ředitelství
silnic a dálnic ČR prohlašují, že vlastnické právo k pozemkům p. č. 853/2 a p. č. 854/2 v k. ú.
Voděrady u Kunštátu nepřísluší obci Voděrady, ale náleží ČR s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem prohlášení.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 7 – schválení rozpočtu Obce Voděrady na rok 2020
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020 v závazném členění na položky u daňových
příjmů, u ostatních příjmů výdajů na paragrafy rozpočtové skladby.
Celkové příjmy:
8 211 900 Kč
Celkové výdaje
12 447 500 Kč
Financování:
4 235 600 Kč /část přebytku z minulých let/
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 8 – schválení rozpočtu ZŠ Voděrady na rok 2020
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet ZŠ Voděrady na rok 2020.
Celkové příjmy a výdaje: 1 974 tis. Kč
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 9 – schválení střednědobého výhledu Obce Voděrady na roky 2021-2022
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled Obce Voděrady na roky 2021-2022.
Hlasování č. 9: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Bod 10 – schválení střednědobého výhledu ZŠ na rok 2021-2022
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled ZŠ Voděrady na roky 2021-2022.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 11 – projednání dodatku k vyhlášce Obce Voděrady č. 1/2012 – komunální odpad
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na zvýšení poplatku za komunální odpad na rok 2020 na
částku 470 Kč na jednoho obyvatele a rekreační chalupu. Za poslední dva roky se poplatek
nezvyšoval. Dalším důvodem zvýšení poplatku je rovněž navýšení poplatku za uložení komunálního
odpadu na skládce v Březince. Starosta rovněž zastupitelstvu předestřel možnosti, jakým způsobem
může obec podpořit třídění odpadů. První možností je poskytnout občanům přímo do domů popelnice
na jednotlivé druhy odpadů. Popelnice by byly hrazeny z dotace. Druhou možností je zvýšení počtu
sběrných hnízd.
Usnesení č. 11:
a) Zastupitelstvo obce schválilo navýšení poplatku za komunální odpad na rok 2020 na částku
470 Kč na jednoho obyvatele a rekreační chalupu.
b) Zastupitelstvo pověřilo starostu přípravou ankety, v níž se budou moci občané vyjádřit ke způsobu
třídění odpadu, který bude v obci zvolen.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 12 – projednání výše ceny vody na rok 2020
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na zvýšení ceny pitné vody na rok 2020 o 5 %. V roce
2019 byla cena vody 35,74 Kč bez DPH, po navýšení bude cena vody za 37,52 Kč bez DPH. V roce
2020 se snižuje DPH na vodu z 15% na 10%.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny vody na rok 2020 o 5%, tedy na částku 37,52 Kč bez
DPH.
Hlasování č. 12: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 13 – schválení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací a smlouvy o dílo na realizaci sítě WiFi4EU pro obec Voděrady
Starosta předložil zastupitelstvu:
a) smlouvu č. 2019/112/102 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací na připojení k síti internet pro síť WiFi4EU a správu sítě mezi obcí Voděrady a
společností Netcom Solutions, s.r.o. za jednorázový zřizovací poplatek 3 000,- Kč
b) smlouvu o dílo na realizaci sítě WiFi4EU pro obec Voděrady mezi obcí Voděrady a společností
Netcom Solutions, s.r.o.
Na základě smlouvy č. 2019/112/102 bude zprostředkován přístup k souboru služeb
elektronických komunikací a na základě smlouvy o dílo bude vybudována WiFi síť umožňující
bezplatný přístup k internetu ve vnitřních a venkovních veřejných prostorách. Smluvní strany
berou na vědomí, že smlouva o dílo bude financováno z grantu uděleného Evropskou komisí na
základě Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU. Cena díla je

stanovena dohodou na částku ve výši 393 739 Kč vč. DPH. Dílo bude předáno do 5 měsíců od
podpisu smlouvy.
Usnesení č. 13:
a) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 2019/112/102 o poskytnutí veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací na připojení k síti internet pro síť WiFi4EU a správu sítě
za jednorázový zřizovací poplatek 3.000,- Kč.
c) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na realizaci sítě WiFi4EU pro obce Voděrady na
dodávku, instalaci a oživení sítě WiFi4EU. Cena díla je stanovena dohodou na částku ve výši
393 739 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smluv.
Hlasování č. 13: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 14 – schválení dodatku č. 3/2019 ke Zřizovací listině ZŠ Voděrady
Starosta obce předložil zastupitelstvu dodatek č. 3/2019 ke zřizovací listině Základní školy Voděrady,
okres Blansko, příspěvková organizace Mění se článek V. – vymezení majetku. Příspěvková
organizace má právo užívat školní budovu a v roce 2019 byla navýšena hodnota budovy školy o
technické zhodnocení (rekonstrukce dětské skupiny I a II) ve výši 3 492 601,10 Kč. Celková hodnota
nemovitého majetku je 4 413 801,10 Kč.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3/2019 ke zřizovací listině Základní školy Voděrady, okres
Blansko, příspěvková organizace, kterým se navyšuje hodnota školní budovy o technické zhodnocení
v celkové výši 3 492 601,10 Kč. Celková hodnota nemovitého majetku je 4 413 801,10 Kč.
Hlasování č. 14: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 15 – schválení smlouvy o dílo – Ing. Zdeňka Fiedlerová
Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o dílo sepsanou mezi Obcí Voděrady a Ing. Zdeňkou
Fiedlerovou. Předmětem smlouvy je zpracování urbanisticko-architektonické studie staveb „Objekt
polyfunkčního domu a objektu hasičárny pro SDH Voděrady“. Cena díla je oběma stranami sjednána
ve výši 68 000 Kč
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo sepsanou mezi Obcí Voděrady a Ing. Zdeňkou
Fiedlerovou na zpracování urbanisticko-architektonické studie staveb „Objekt polyfunkčního domu
a objektu hasičárny pro SDH Voděrady“ za sjednanou cenu 68 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování č. 15: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 16 – schválení podání žádosti o dotaci
Starosta přednesl zastupitelstvu obce návrh požádat o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště a opravu
parkoviště u KD.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na opravu parkoviště u KD a rekonstrukci dětského hřiště a
pověřilo starostu jejím podáním.
Hlasování č. 16: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Bod 17 – schválení dohody o provedení práce
Starosta předložil zastupitelstvu obce dohodu o provedení práce na rok 2020 pro zastupitelku Mgr.
Radku Horákovou. Předmětem dohody je administrace dětské skupiny II – Bublinky. Dohoda ve výši
48 000 Kč bude vyplácena měsíčně ve výši 4 000 Kč, z toho 95% z celkové výše je hrazeno z dotace
MPSV, 5% pak hradí obec.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o provedení práce na rok 2020 pro Mgr. Radku Horákovou ve
výši 48 000 Kč na administraci dětské skupiny II – Bublinky a pověřilo starostu podpisem dohody.
Hlasování č. 17: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 18 – schválení veřejnoprávní smlouvy – TJ Voděrady
Tělovýchovná jednota Voděrady z.s. předložila žádost o dotaci na činnost ve výši 45 000 Kč. Dotace
je určena na proplacení nákladů na sportovní činnost. Peněžní prostředky nelze použít na dary,
mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisí se sportovní činností. Údržba celého areálu bude hrazena
z rozpočtu obce. Doklady k vyúčtování budou předkládány čtvrtletně. Termín konečného vyúčtování
je dle návrhu smlouvy o poskytnutí dotace stanoven nejpozději do 20. 1. 2021.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce schválilo dotaci na činnost pro TJ Voděrady ve výši 45 000 Kč s tím, že doklady
k vyúčtování budou předkládány čtvrtletně a termín konečného vyúčtování bude nejpozději
do 20. 1. 2021.
Hlasování č. 18: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 19 – jmenování inventarizační komise
Starosta obce navrhl zastupitelům složení inventarizační komise.
Předseda komise:
Lepka L.
Členové komise za KD, OÚ, ZŠ:
Watermanová Z., Koudelka M.
Členové komise za SDH:
Švec P., Španěl Z.
Člen komise za TJ:
Opluštil M.
Člen komise za knihovnu:
Mgr. Horáková R.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce schválilo složení inventarizační komise, která provede inventuru movitého a
nemovitého majetku Obce Voděrady k 31.12.2019.
Hlasování č. 19: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Bod 20 – dílčí přezkoumání hospodaření Obce Voděrady
Starosta informoval zastupitele o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Voděrady za rok
2019. Dle zprávy z roku 2018 byly mylně vyplaceny odměny neuvolněným zastupitelům za měsíce
listopad a prosinec 2018 o částku ve výši 511 Kč vyšší než bylo stanoveno usnesením č. 5 ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce. Rozhodnutím Kontrolního odboru JMK se tyto peněžní prostředky musí
vrátit zpět do rozpočtu obce. Starosta navrhl zastupitelům vratku v celkové výši 1 022 Kč rozdělit na
2x, tzn. odměny za listopad a prosinec 2019 budou kráceny o částku ve výši 511 Kč.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce schválilo vratku peněžních prostředků ve výši 1 022 Kč krácením odměny na 2x,
odměny za listopad a prosinec 2019 budou kráceny o částku ve výši 511 Kč.
Hlasování č. 20: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Bod 21 – různé
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9,10/2019.
b) Předsedové výborů předložili k seznámení protokoly finančního a kontrolního výboru.
d) Starosta obce informoval zastupitele, že na obecní úřad byla písemně doručena žádost adresována
od „Občanů Voděrad části Aleje“ o vyklizení věcí a materiálu v uličce u domu č. p. 118 a dále o
úpravu povrchu komunikace v této uličce. Zastupitelé žádost projednali, vlastník věcí a materiálu
v uličce byl vyzván k vyklizení, po projednání přislíbil, že věci z uličky v co nejkratší době
odstraní. Povrch uličky se nebude upravovat, vzhledem k finanční náročnosti. Vzhledem k tomu,
že tato část komunikace nesplňuje plně parametry komunikace k provozu za účelem průjezdu
vozidel, bude označena dopravními značkami „Průjezd zakázán“, tak jako je označena celá
komunikace „V Aleji“.

Zapsala: Konečná S.

Zápis ověřili

………………………………….
………………………………….

Starosta

…………………………………..

