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1. Zahájení

Starosta zahájil zasedání v 18:05. Zasedání se konalo v kanceláři obecního úřadu.

Přítomni: Miroslav Koudelka, Zdeněk Španěl, Mgr. Radka Horáková, Pavel Švec, Miroslav 
Opluštil.

Nepřítomni: Zdenka Watermanová – omluvena.

Veřejnost: 0

Dále byl přítomen Jan Novák, který jako první náhradník z kandidátní listiny skládal slib zastupitele
po rezignaci pana Luboše Lepky. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl navržen Miroslav Koudelka. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Jan Novák a Mgr. Radka Horáková.

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

Usnesení 210723-01: zastupitelstvo schválilo zapisovatelem Miroslava Koudelku ověřovateli 
zápisu Jana Nováka a Mgr. Radku Horákovou.

3. Schválení programu zasedání

Starosta navrhl doplnit program o slib nového zastupitele Jana Nováka.

Místostarosta Zdeněk Španěl navrhl program doplnit o schválení nového zástupce za obec do 
dobrovolného svazku obcí „Technické služby Malá Haná“, https://www.tsmh.cz/dso.

Zastupitel pan Miroslav Opluštil navrhl stanovit osobu, která bude za obec vykonávat stavební 
dozor při rekonstrukci rybníka.

Program

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Slib zastupitele Jana Nováka
5. Schválení smlouvy o dílo „Rybník Voděrady – obnova“
6. Schválení nového zástupce svazku obcí „Technické služby Malá Haná“
7. Stanovení stavebního dozoru při rekonstrukci rybníka
8. Diskuze
9. Závěr

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

Usnesení 210723-02: zastupitelstvo schválilo výše uvedený program.
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4. Slib zastupitele Jana Nováka

Na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce, po rezignaci pana Luboše Lepky, nastupuje dle 
zákona náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle výsledků voleb, kterým je 
v našem případě Jan Novák.

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce Voděrady a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval pana
Jana Nováka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Dotyčný takto učinil, podepsaný slib je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení 210723-03: Zastupitelstvo konstatovalo, že pan Jan Novák řádně složil slib, a stává se tak 
novým zastupitelem obce Voděrady.

5. Schválení smlouvy o dílo „Rybník Voděrady – obnova“

Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo „Rybník Voděrady – obnova“ s vítězem 
výběrového řízení, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Voděradech 14. 7. 2021 
v 18:00, a tou se stala firma Zemní Práce Kotlán, Sdružení podnikatelů, Voděrady 196, 679 01, 
IČO: 68120915.

Členové výběrové komise, kteří zastupovali obec informovali ostatní zastupitele o průběhů 
výběrového řízení. Při diskuzi byla prezentována informace, že bude zřejmě nutné vypuštění 
rybníka při rekonstrukci nahlásit na HSZ. Ověření této informace se ujal pan Pavel Švec. Poté 
zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o smlouvě.

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

Usnesení 210723-04: zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo „Rybník Voděrady – obnova“

6. Schválení nového zástupce svazku obcí „Technické služby Malá Haná“

Předmětem činnosti svazku je společný záměr všeobecné ochrany životního prostředí a zkvalitnění 
služeb občanům, zejména v oblasti odpadového hospodářství. Svazek zajišťuje vlastní svoz odpadu 
prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o. Služby této svozové 
společnosti využívá i naše obec.

Dosavadním zástupcem za obec byl pan Luboš Lepka. O funkci nového zástupce za obec do 
dobrovolného svazku obcí „Technické služby Malá Haná“ projevil zájem místostarosta pan Zdeněk 
Španěl.

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

Usnesení 210723-05: zastupitelstvo schválilo zástupcem ve svazku MH pana Zdeňka Španěla.

7. Stanovení stavebního dozoru při rekonstrukci rybníka

Po diskuzi v zastupitelstvu byl jako nejvhodnější kandidát navržen pan Zdeněk Španěl. Má 
zkušenosti ze stavebnictví a je časově variabilní, takže bude schopen dle potřeb jednat se 
zhotovitelem.

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

Usnesení 210723-06: zastupitelstvo schválilo stavebním dozorem pana Zdeňka Španěla.
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8. Diskuze

Zastupitelstvo diskutovalo o možných variantách napuštění rybníku, po jeho rekonstrukci. 
Problémem je malý průřez přítoku, který je veden od obecní studny u domu Grznárových. V diskuzi
byla uvedena zajímavá informace. Při budování plynovodu v obci, byla údajně část vedení od domu
Grznárových po dům Řezníčkových PE trubkou dostatečného průřezu.

Byl vznesen dotaz na odchodné předchozímu starostovi. Současný starosta a účetní konzultovali s 
odbornou pracovnicí na ministerstvu vnitra, Ing. Janou Krumlovou. Bez ohledu na to, že část 
funkčního období byl starosta jako neuvolněný, tak pro výpočet se vychází z jeho poslední funkce, 
tedy z funkce uvolněného starosty. Starosta tedy vykonával funkci více než 3 celé roky a dle zákona
mu náleží odchodné ve výši 4 měsíčních odměn.

9. Závěr

Program schůze byl ukončen ve 20:00. Přesný termín příštího zasedání zastupitelstva zatím nebyl 
stanoven.

Zapsal: Miroslav Koudelka 28. července 2021

Ověřil: Jan Novák

Ověřil: Mgr. Radka Horáková

Starosta: Miroslav Koudelka
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