
                                                                    Zápis 
           o průběhu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Voděrady konaného dne 8.7.2021 

 

 

Bod 1 – Technický bod 

 

Místostarostka zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce Voděrady a přivítala všechny 

přítomné. Konstatovala, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna v 

zákonem stanovené lhůtě, je přítomno 7 členů ze 7 a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. 

 

Přítomni: Koudelka M.,Watermanová Z., Španěl Z., Mgr. Horáková R., Opluštil M., Švec P.,    

                Lepka L.  

 

Veřejnost: 9 

 

Místostarostka obce podala návrh, aby zapisovatelkou byla jmenována Konečná S. a 

ověřovateli zápisu Opluštil M. a Švec P. 

 

Usnesení 1: 

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou Konečnou S. a ověřovatele zápisu 4.veřejného 

zasedání zastupitelstva obce zastupitele Opluštila M. a Švece P. 

Hlasování č. 1: pro 6 proti 0, zdrželo se 1 

 

Místostarostka seznámila zastupitele s programem dnešního zasedání a navrhla doplnění 

programu jednání o body: 

a) vyřadit z programu zasedání slib nového člena zastupitelstva a na jeho místo zařadit 

rezignaci starosty Lubomíra Lepky,  

b) jako bod č. 7 zařadit schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

c) jako bod č. 8 zařadit diskusi 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schválilo následující program jednání 

1/ Technický bod 

2/ Rezignace starosty Lubomíra Lepky na funkci starosty a funkci člena zastupitelstva  

3/ Volba starosty a místostarosty 

4/ Volba členů finančního a kontrolního výboru 

5/ Stanovení odměn zastupitelů 

6/ Peněžní dar obcím postiženým tornádem 

7/ Schválení smlouvy o smlouvě budoucí p. č. 327 k. ú. Voděrady u Kunštátu 

8/ Diskuze 

9/ Závěr 

Hlasování č. 2: pro 6, proti 0, zdrželo se 1  

  

 

Bod 2 - Rezignace starosty Lubomíra Lepky 

 

Dosavadní starosta obce Voděrady Lubomír Lepka na zasedání zastupitelstva rezignoval na 

funkci uvolněného starosty obce Voděrady. Současně Lubomír Lepka rezignoval na mandát 

člena zastupitelstva obce Voděrady.  

 



Zastupitelstvo obce Voděrady vzalo rezignaci Lubomíra Lepky na funkci starosty obce 

Voděrady a rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Voděrady na vědomí.   

 

 

Bod 3 – volba starosty a místostarosty 

 

Místostarostka obce navrhla na funkci neuvolněného starosty Miroslava Koudelku. Jiné 

návrhy nebyly předloženy. Dále místostarostka navrhla, aby zastupitelstvo obce zvolilo dva 

neuvolněné místostarosty. Na funkci místostarosty s pravomocí statutára navrhla Zdeňka 

Španěla, na funkci druhé místostarostky navrhla Zdenku Watermanovou. Jiné návrhy nebyly 

předloženy.  

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schválilo neuvolněným starostou obce Miroslava Koudelku, neuvolněným 

místostarostou obce s pravomocí statutára Zdeňka Španěla a neuvolněnou místostarostkou 

obce Zdenku Watermanovou. 

Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

Bod 4 – volba členů finančního a kontrolního výboru 

 

Místostarostka navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Pavla Švece. Jako členy 

navrhla Mgr. Radku Horákovou a Miroslava Havelku. Dále navrhla zvolit do funkce předsedy 

kontrolního výboru Miroslava Opluštila, jako členy Jana Nováka a Petra Topinku. 

Usnesení č. 4: 

a) Zastupitelstvo obce schválilo předsedou finančního výboru Pavla Švece, členy finančního 

výboru Mgr. Radku Horákovou a Miroslava Havelku.  

b) Zastupitelstvo obce schválilo předsedu kontrolního výboru Miroslava Opluštila, členy 

kontrolního výboru Jan Nováka a Petra Topinku. 

Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

Bod 5 – stanovení odměn zastupitelů 

 

Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 

v následujících částkách: 

 starosta                                       16 000,- Kč 

 první místostarosta                     12 000,- Kč 

 druhý místostarosta                    12 000,- Kč 

 předseda výboru, zastupitelstva   2 894,- Kč 

 člen výboru, zastupitelstva    2 412,- Kč 

 člen výboru z řad občanů                   1 448,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení 

slibu..   

Hlasování č. 5: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod 7 – peněžní dar obcím postiženým tornádem 



Místostarostka navrhla uvolnit z rozpočtu obce Voděrady finanční částku ve výši 100 000,- 

Kč a věnovat ji jako peněžní dar obcím na jižní Moravě postiženým ničivým tornádem.  

Usnesení č. 6:    

Zastupitelstvo obce schválilo peněžní dar ve výši 100 000,- Kč na pomoc obcím postiženým 

ničivým tornádem.     

Hlasování č. 6: pro 6, proti 0, zdrželo se 0 

 

Bod 8 – schválení záměru o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 327 

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.PR-001030066462/002-SITL mezi obcí Voděrady a EG.D, a.s. pro stavbu 

„Voděrady , smyčka NN“ – síť technického vybavení na pozemku p.č. 327 v k.ú, Voděrady u 

Kunštátu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu v celkové výši 2. 000,- Kč. 

Usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 327 na 

základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030066462/002-

SITL pro stavbu „Voděrady, smyčka NN – síť technického vybavení.  

Hlasování č. 7: pro 6, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

 

Zapsala Konečná S. 

 

 

 

Zápis ověřili                  ………………………….. 

 

                                       …………………………. 

 

 

 

 

Starosta                          …………………………. 

 

 

 

Voděrady 16.7.2021 


