OBEC
VODĚRADY

Zápis ze zastupitelstva 1/2022

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva v roce 2022, které se konalo ve středu
27. dubna v 18:00
1. Zahájení
Starosta zahájil zasedání v 18:05. Zasedání se konalo v sále kulturního domu.
Přítomni zastupitelé: 7, Miroslav Koudelka, Zdeněk Španěl, Zdenka Watermanová, Mgr. Radka
Horáková, Pavel Švec, Miroslav Opluštil a Jan Novák.
Nepřítomni zastupitelé: 0
Veřejnost: 15
Host: 0
Starosta zrekapituloval dění v poslední době. I když se jedná o první letošní zastupitelstvo, tak za
sebou máme několik pracovních schůzek. Zastupitelé se sešli 2x ohledně plánované stavby I/43
Krhov – Voděrady, která nebyla v minulosti řádně diskutována a projednána třeba se zemědělci
kvůli přístupu na pole.
2x jsme se potkali ohledně záměru výstavby občanské vybavenosti v okolí kulturního domu.
Schválili jsme finální podobu studie areálu a na druhé schůzce jsme projednávali finanční náročnost
výstavby ZŠ a MŠ (DS) a možnosti získání dotací.
Měli jsme pracovní jednání za účasti ředitele VAS ohledně vkladu vodovodní infrastruktury do
svazku „Marek“.
Spolu s místostarostou každých 14 dní absolvuji jednání ohledně přípravy výstavby vodovodu
„Marek“ Projekt je ve stavu, kdy byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Cena
projektu se vyšplhala na 134 900 000 Kč, což pro Voděrady, v případě dotace 65%, bude znamenat
výdaj cca 6,9 mil. Kč!
Proběhlo přezkoumání hospodaření kontrolním odborem JMK a dále jsem měli na obci kontrolu
z odboru životního prostředí MÚ Boskovice ohledně akce „Rybník Voděrady-obnova“
U obnovy rybníku jsme ve fázi předání stavby a žádosti o vyplacení dotace z MZE. Před
napuštěním rybníku budeme ještě opravovat poškozený odtok a instalovat česlo a vrchní kryt
požeráku. Toto bohužel nebylo součástí projektu, ale je nezbytné tyto úpravy a opravy zrealizovat.
Dále chceme provést přípravu pro výstavbu mola.
Proběhlo jednaní na MÚ Boskovice na Odboru výstavby a územního plánování ohledně námitek a
připomínek k územnímu plánu s Ing. Evou Axmanovou. V nejbližší době ještě proběhne jednání
s pracovníkem JMK Ing. Petrem Krejzkem, referentem EIA, IPPC a ochrany ZPF, kde chceme
projednat problematiku záboru zemědělského půdního fondu pro stavební parcely.
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl navržen Miroslav Koudelka.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Zdenka Watermanová a Zdeněk Španěl.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení 220427-01: zastupitelstvo schválilo zapisovatelem Miroslava Koudelku ověřovateli
zápisu Zdenku Watermanovou a Zdeňka Španěla.
3. Schválení programu zasedání
Nikdo ze zastupitelů nenavrhl změnu či doplnění programu zasedání.
Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zahájení
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření 8-2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Volba přísedícího soudce ve volebním období 2022 až 2026 pro Okresní soud v Blansku
Schválení dodatku č. 4 smlouvy č. 047838/17/OÚPSŘ o poskytnutí dotace na realizaci ÚP
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Voděrady č.
47/19
Projednání vývoje nákladů za svoz směsného komunálního odpadu
Návrh smlouvy na administraci výběrového řízení k projektu výstavby MŠ a ZŠ
Návrh smlouvy o umístění a provedení části vodovodního řadu na pozemku vlastníka
(vodovod „Marek“)
Návrh smlouvy o vkladu majetku do hospodaření svazku „Marek“
Projednání stanoviska obce k umístěním stavby I/43 Krhov – Voděrady
Záměr prodeje části parcely č. 830/1 I. Součkové
Projednání žádosti V. Švancary o odkup části parcely 335/43
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti liniové stavby vodovodu a kanalizace „Španěl“
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí ohledně převodu vlastnické práva vodního
kanalizačního díla „Španěl“ na obec
Záměr prodeje části parcely č. 830/1 Z. Španělovi pro vybudování parkovacího stání
Projednání žádosti R. Klíčové o dlouhodobý pronájem části parcely 830/1
Projednání žádosti V. Opluštilové o povolení výstavby plotu na parcele 851 a následném
odkupu části této parcely
Smlouvu o zřízení věcného břemene nadzemní vedení NN pro stavbu P. Mihai
Projednání žádosti VKV Machinery s.r.o. k novostavbě haly kovovýroby na parcele 246/48
Projednání žádosti L. Plevačové o zpevnění komunikace k novostavbě na parcele 78/2 a
vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě
Projednání žádosti V. Randuly o skácení ořešáku před rekonstruovaným domem č.p. 1
Diskuze
Závěr

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-02: zastupitelstvo schválilo výše uvedený program.
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4. Rozpočtové opatření 8-2021
Účetní, paní Soňa Konečná seznámila zastupitele s důvody rozpočtového opatření. Došlo
k následujícím změnám:
příjmová část: 4116: přeúčtování účelových znaků
výdajová část: ZŠ přesuny mezi položkami ve výši 352 400 Kč
pasport ZŠ a propočet případné rekonstrukce s přístavbou
účelová mapa pozemků
finanční dar tornádo
oprava osvětlení, výplata dohod
hřiště – el. energie
zaměstnanci (účetní) – mzdové náklady
Stanovisko: zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 8-2011.
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
Účetní, paní Soňa Konečná seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření obce za rok 2021.
Hospodaření bylo doloženo těmito dokumenty:
•
•
•

výkaz FIN 2-12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
návrh závěrečného účtu za rok 2021
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-03: zastupitelstvo obce uzavírá projednání závěrečného účtu za rok 2021
souhlasem s výhradami. Obec ke zjištěným chybám a nedostatkům přijala opatření potřebná
k nápravě.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelstvo obce obdrželo v podkladech detailní položkový rozpočet s komentáři. Starosta
seznámil zastupitele s nejvýznamnějšími investičními výdaji.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-04: zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2022. Schválený
rozpočet bude minimálně po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce.
7. Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23. 9. 2021 schválilo výši finančního příspěvku obcí do
Fondu IDS, která činí 100 Kč na jednoho obyvatele/rok. V souvislosti s tímto rozhodnutím obec
obdržela návrh dodatku smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-05: zastupitelstvo schválilo „Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK“.
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8. Volba přísedícího soudce ve volebním období 2022 až 2026 pro Okresní soud
v Blansku
6. dubna 2022 skončilo funkční období přísedící soudkyně zdejšího soudu Ing. H. Novákové, která
byla do této funkce zvolena za naši obec zastupitelstvem. Je nutné provést novou volbu přísedících
soudců. Výše jmenovaná projevila zájem pokračovat ve funkci přísedící soudkyně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-06: Zastupitelstvo obce Voděrady zvolilo Ing. H. Novákovou, bytem
████████, do funkce přísedící soudkyně Okresního soudu v Blansku pro volební období 2022
až 2026.
9. Schválení dodatku č. 4 smlouvy č. 047838/17/OÚPSŘ o poskytnutí dotace na
realizaci ÚP
Dodatek prodlužuje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci územního plánu do
30. 11. 2022.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-07: zastupitelstvo schválilo „dodatek č. 4 smlouvy č. 047838/17/OÚPSŘ“
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci územního plánu.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci
Voděrady č. 47/19
Vzhledem k bouřlivé a neutěšené ekonomické situaci, která se nedala předvídat koncem roku,
rozhodlo představenstvo TS Malá Haná s.r.o k přistoupení navýšení cen za svozy odpadů od
1. 5. 2022. Navýšení celkové ceny u jednotlivých obcí by se mělo pohybovat mezi 6 – 8%
z celkového balíku za odpadové hospodářství.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-08: zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu v obci Voděrady č. 47/19“.
11. Projednání vývoje nákladů za svoz směsného komunálního odpadu
Místostarosta Zdeněk Španěl představil vývoj nákladů za svoz směsného komunálního odpadu.
Z analýzy vyplývá, že pokud mají být pokryty náklady za svoz SKO, tak by poplatek musel činit
cca 700 Kč.
Dále byl diskutován problém nové odpadové vyhlášky a výběrů poplatků od občanů. Nová
odpadová legislativa, která je účinná od 1. 1. 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady,
což pro obce znamená to, že musí přijmout zcela nové obecně závazné vyhlášky. O tomto faktu
obce informovalo ministerstvo začátkem roku 2021. Vyhláška nebyla v první polovině roku 2021
vytvořena. Bohužel v novém složení vedení obce jsme tuto informaci přehlédli a vyhlášku
nepřipravili a neschválili v potřebném termínu, tedy do konce roku 2021. Bez nové vyhlášky,
schválené před začátkem nového období výběru poplatku za svoz, zřejmě nelze poplatek daný rok
legálně vybrat. Situaci nyní řešíme s ministerstvem vnitra a s ministerstvem financí.
Stanovisko: zastupitelstvo bere na vědomí uvedené informace.
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12. Návrh smlouvy na administraci výběrového řízení k projektu výstavby MŠ a ZŠ
Při zpracování žádosti o dotace na výstavbu nové budovy MŠ (DS) a ZŠ plánuje obec spolupráci
s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy. Ta předložila obci cenovou nabídka na
administraci veřejné zakázky na projekční práce v ceně 30 250 Kč s DPH. K tomuto účelu byla
předložena příkazní smlouva, kde se příkazník touto smlouvou zavazuje poskytovat pro příkazce
poradenské, analytické a konzultační služby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-09: zastupitelstvo schválilo „příkazní smlouvu“ s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy.
13. Návrh smlouvy o umístění a provedení části vodovodního řadu na pozemku
vlastníka (vodovod „Marek“)
Pro realizaci vodovodu Marek je třeba zajistit pro stavebníka souhlas vlastníka s umístěním a
zřízením části vodovodu. Pro tento účel byla vypracována smlouva mezi Obcí Voděrady a Svazkem
Marek, která definuje podmínky souhlasu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-10: zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o umístění a provedení části vodovodního
řadu na pozemku vlastníka„ mezi Dobrovolným svazkem obcí vodovodu Marek a Obcí Voděrady.
14. Návrh smlouvy o vkladu majetku do hospodaření svazku „Marek“
Vklad majetku je vynucen dotačními podmínkami Operační program Životní prostředí, kde by měla
být podmínka jednoho hlavního vlastníka infrastruktury. Nicméně přesné podmínky nebyly ještě
vydány! Tato informace vychází z minulých dotačních podmínek a z předběžné komunikace dotační
agentury AUDIT BARTOŠ s.r.o. se Státním fondem životního prostředí ČR.
Pokud bude podána žádost o dotaci na skupinový vodovod, tak by mělo platit, že před podáním
žádosti musí existovat rozhodnutí zastupitelstev o tom, že majetek bude vložen do hospodaření
svazku nejpozději do roku následujícího po kolaudaci stavby skupinového vodovodu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení 220427-11: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o vkladu majetku do
hospodaření svazku“ se Svazkem obcí vodovod Marek, IČO: 09153012 s účinností od 1. ledna
kalendářního roku následujícího po dni nabytí právní moci Kolaudačního souhlasu s užíváním
vodního díla „vodovod Marek“.
15. Projednání stanoviska obce k umístěním stavby I/43 Krhov – Voděrady
Po obci je vyžadováno stanovisko k umístěním stavby I/43 Krhov – Voděrady, jejichž nejzásadnější
částí je výstavba mostu na křižovatce Drnovice – Lysice. Celou situaci jsme i za účasti občanů řešili
na dvou samostatných pracovních schůzkách zastupitelstva. Stanoviska se skládají z těchto bodů:
•
•
•

souhlas – nesouhlas s umístěním stavby I/43 Krhov – Voděrady
souhlas – nesouhlas se vstupem pracovníků a zástupců investora na mé, níže uvedené
nemovitosti
souhlas – nesouhlas s kácením dřevin

Lze uvést i jiné námitky k provedení této stavby.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-12: zastupitelstvo obce pověřilo starosty obce vypracováním nesouhlasných
stanovisek k realizaci stavby I/43 Krhov – Voděrady (zakázka 20021DUR), především
k nevhodnému a drahému technickému řešení úpravy křižovatky Drnovice – Skalice.
Poznámka: Zastupitelstvo podporuje výstavbu nové komunikace I/73, která jediná vyřeší problémy
daného úseku I/43. Nový úsek I/73 Svitávka – Lysice (odbočka Bořitov) má být dle informací ŘSD
realizován jako první.
16. Záměr prodeje části parcely č. 830/1 I. Součkové
Na minulém zasedání zastupitelstvo přijalo kladné stanovisko ke zpracování záměru prodeje části
parcely č. 830/1 v k. ú. Voděrady u Kunštátu, o hrubé výměře 18 m2. Upřesnění plochy bude
provedeno při pořízení geometrické plánu. Vzhledem k důležitosti a ochraně obecní infrastruktury
zajistí obec zaměření dotčené části pozemku tak, aby byl spolehlivě zajištěn dostatečný odstup od
inženýrských sítí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-13: zastupitelstvo schvaluje „záměr prodeje části parcely č. 830/1 v k. ú.
Voděrady u Kunštátu, o hrubé výměře 18 m2.
17. Projednání žádosti V. Švancary o odkup části parcely 335/43
Pan Vlastimil Švancara žádá o odkup obecního pozemku před jeho domem. Bohužel, pozemek se
nachází v ochranném pásmu kanalizace. Prodej pozemku tedy není vhodný. Panu Švancarovi byl
předložen návrh dlouhodobý pronájem požadované části parcely 335/43.
Stanovisko: zastupitelstvo obce odmítlo prodej této části parcely, a po dohodě s žadatelem nabídlo
dlouhodobý pronájem dané části pozemku a pověřilo starosty přípravou záměru pronájmu dotčené
části parcely.
18. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti liniové stavby vodovodu a kanalizace
„Španěl“
Požadavek vzešel z předchozího zasedání zastupitelstva. Tato smlouva má zajistit bezproblémový
přístup obce k vodovodní a kanalizační infrastruktuře, kterou plánuje pan Španěl vybudovat a
předat bezplatně do vlastnictví obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-14: zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti liniové stavby“ mezi
Obcí Voděrady a vlastníky dotčených pozemků, tj. Zdeněk Španěl ml., Zdeněk Španěl st. a Antonín
Šmatera.
19. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí ohledně převodu vlastnické práva vodního
kanalizačního díla „Španěl“ na obec
Byl projednán převod vlastnického práva vodního díla „Španěl“ na obec, tedy vodovodu a
kanalizace k nové zástavbě na pozemku Španělových o rozsahu cca 4 domů. Dílo bude provedeno
investorem dle projektové dokumentace VAS. Samotná vodárenská společnost vyžaduje, aby tato
část infrastruktury byla ve vlastnictvím obce. Předložena byla smlouva „Smlouva o budoucí
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smlouvě kupní“, která vychází z předlohy dodané VAS Boskovice. Kupní cena díla byla stanovena
ve výši 1 Kč. Zastupitelstvu byl také předložen situační výkres plánované infrastruktury.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-15: zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“ mezi
Zdeňkem Španělem a Obcí Voděrady, která upravuje vztahy smluvních stran směřující k uzavření
řádné kupní smlouvy, na jejímž základě bude převedeno na obec vlastnické právo k níže určeným
nemovitostem.
20. Záměr prodeje části parcely č. 830/1 Z. Španělovi pro vybudování parkovacího
stání
Na minulém zastupitelstvu došlo ke shodě, že obec vystaví záměr prodeje části pozemku p. č. 830/1
panu Španělovi pro vybudování parkovacího stání. Jedná se plochu cca 100 m2. Upřesnění plochy
bude provedeno při pořízení geometrické plánu, který zajistí kupující na svoje náklady.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-16: zastupitelstvo schválilo „záměr prodeje části parcely č. 830/1 v k. ú.
Voděrady u Kunštátu, o hrubé výměře 100 m2“.
21. Projednání žádosti R. Klíčové o dlouhodobý pronájem části parcely 830/1
Důvodem žádosti paní Klíčové je to, aby mohla nechat na pozemku volně pobíhat psa. Je si
vědoma, že pozemek je v ochranném pásmu kanalizace, proto ani nežádala o odkup a bere na
vědomí, že i vybudovaný plot bude v tomto ochranném pásmu a nebude při případné rekonstrukci
kanalizace vyžadovat náhradu za poškozený plot vynucenou údržbou kanalizace. Starosta také
požádal paní Klíčovou, ať zajistí souhlas sousedů naproti, kterých se tento požadavek bezprostředně
dotýká. Poté by nemělo nic bránit pronájmu pozemku.
Stanovisko: zastupitelstvo se shodlo na tom, že po kladném vyjádření sousedů (Vlach O.) nic
nebrání dlouhodobému pronájmu této části pozemku a pověřilo starosty přípravou nájemní
smlouvy.
22. Projednání žádosti V. Opluštilové o povolení výstavby plotu na parcele 851 a
následném odkupu části této parcely
Pozemek není v ochranném pásmu. Na části před plotem V. Opluštilová plánuje vybudovat chodník,
který by předala obci. Starosta vznesl návrh, kdy v případě přenechání chodníku obci by odkup
části parcely 851 V. Opluštilové měl být nabídnut protihodnotou za vybudovaný chodník.
Až po schválení programu zastupitelstva dodala V. Opluštilová analogickou žádost své sestry
L. Opluštilové, což je sousední dům a pozemek. L. Opluštilová má již plot vybudován prostor a
před plotem má upravený kačírkem. Zde by by se tedy řešil pouze odkup parcely za plotem
L. Opluštilové.
Stanovisko: zastupitelstvo se shodlo na tom, že je možné vypracování záměrů prodeje části parcely
851 L. a V. Opluštilové.
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23. Smlouvu o zřízení věcného břemene nadzemní vedení NN pro stavbu P. Mihai
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle §25 odst. 4 energetického
zákona a to jako osobní služebnost ve prospěch provozovatele distribuční soustavy za účelem
umístění distribuční soustavy – nadzemního vedení NN. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene by byla sjednána ve výši 1 000 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-17: zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR014330059753/002-ADS“
24. Projednání žádosti VKV Machinery s.r.o. k novostavbě haly kovovýroby na
parcele 246/48
Zastupitelstvu byla předložena situační dokumentace umístění stavby a půdorysy novostavby haly.
Starosta zastupitelům sdělil, že očekával, že pozemek nebude využitý celý, a že by byla možná
dohoda ohledně odkupu části pozemku v jeho horní části pro parkování u hřiště. Vznesl dotaz na
zastupitelstvo, zda se má pokusit s investorem o jednání v tomto směru. Dále starosta upozornil na
to, že výroba by se nacházela v obytné části, takže je zde i otázka hluku, zvýšeného provozu, atd.
Stanovisko: zastupitelstvo se shodlo na tom, že starosta vstoupí do jednání s investorem a projedná
okolnosti této stavby.
25. Projednání žádosti L. Plevačové o zpevnění komunikace k novostavbě na
parcele 78/2 a vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě
Předběžná dohoda je, že obec v dané lokalitě zajistí veřejné osvětlení. Nyní je zde akutní požadavek
na zpevnění cesty. Obec by zajistila podklad a L. Plevačová by na svoje náklady zajistila
vyasfaltování plochy. Problém je, že cesta je z části na pozemku Trubáka M. a Trubákové L.
Starosta navrhuje, aby obec tuto část pozemku odkoupila.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 220427-18: zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení a s přípravou
podkladu pro příjezdovou cestu k parcele 78/2, což obec vybuduje na svoje náklady. Finální
asfaltovou úpravu povrchu zajití žadatelé na svoje náklady. Starosta vstoupí do jednáním s majiteli
problematické části pozemku a požádá je o odkup.
26. Projednání žádosti V. Randuly o skácení ořešáku před rekonstruovaným domem
č.p. 1
Ořešák je na zcela nevhodném místě, kde se protínají inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že se jedná
o obecní strom, ze kterého si občané berou ořechy, tak se jedná o relativně choulostivou záležitost.
Z tohoto důvodu starosta navrhuje jako odpovídající náhradu výsadbu dvou 4-letých sazenic
ořešáků v 75 l květináči.
Stanovisko: nikdo ze zastupitelů nemá k vydání povolení o kácení námitky v případě, že bude
zajištěna adekvátní, výše citovaná náhrada.
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27. Diskuze
J. Lepková navrhla zbudování chodníku v části obce od Štefánků po Trubákovi. Všichni zastupitelé
se shodují na tom, že by chodník v této části obce byl přínosem a zajistil by bezpečnost chodců.
Problémem je sklon pozemku v místě případného chodníku jeho návaznost na vjezdy k jednotlivým
domům. Z diskuze nevyplynul žádný nápad na možné technické řešení.
Kudláčkova Š. vznesla návrh na zavedení čtenářského poplatku v knihovně. Byla diskutována
případná cena. Zastupitelstvo k tomuto návrhu zatím nezaujalo konečné stanovisko.
28. Závěr
Program schůze byl ukončen ve 21:10. Termín dalšího zasedání zastupitelstva se předpokládá
nejpozději do konce června.
Zapsal: Miroslav Koudelka 3. května 2022
Ověřil: Zdenka Watermanová
Ověřil: Zdeněk Španěl

Miroslav Koudelka
Starosta obce Voděrady
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