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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Voděrady, které se konalo v úterý 13. prosince v 18:00 

 

1.  Zahájení 

 

Starosta zahájil zasedání v 18:00. Zasedání se konalo v místnosti obecního úřadu. 

Přítomni zastupitelé: 6, Tomáš Fiedor, Miroslav Koudelka, Lubomír Lepka, Ing. Bc. Lenka 

Opluštilová, Mgr. Jan Řehůřek, Zdenka Watermanová. 

Nepřítomni zastupitelé: 1- Jan Novák (omluven) 

Veřejnost: 9 osob 

 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

 

Starosta určil zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ing. Bc. Lenku 

Opluštilovou.  Ověřovateli zápisu byli navrženi Tomáš Fiedor a Lubomír Lepka. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady určuje ověřovateli zápisu Tomáše Fiedora a 

Lubomíra Lepky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 221213-01 bylo schváleno. 

 

3. Schválení programu zasedání 
 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.   

Starosta vznesl návrh na doplnění programu o 2 body, a to schválení rozpočtu ZŠ Voděrady na rok 

2023 a schválení střednědobého výhledu ZŠ na roky 2024 a 2025, a to jako body 9) a 10). 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje doplnění programu o nový bod č.  9) – 

schválení rozpočtu ZŠ na rok 2023 a nový bod č. 10) schválení střednědobého výhledu ZŠ na roky 

2024 a 2025. 

 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Usnesení č. 221114-02 bylo schváleno. 

 

 

 

Žádné další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu 

na schválení kompletního programu zasedání 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje následující program zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Projednání výše vodného na rok 2023 

4) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 953/09 o pronájmu pozemků spol. ZEAS, a.s. 

5) Projednání smlouvy o financování „Vodovodu Marek“ 

6) Projednání usnesení zastupitelstva č. 5 (Jednání zastupitelstva konané dne 2. 6. 2017) 

7) Projednání rozpočtového provizoria na rok 2023 

8) Projednání zrušení smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení ÚP 

9)  Schválení rozpočtu ZŠ na rok 2023 

10) Schválení střednědobého výhledu ZŠ na roky 2024 a 2025. 

11) Různé 

a) Projednání rozpočtového opatření  

b) Projednání závěrů revize dětského hřiště v návaznosti na jednání zastupitelstva č. 

4/2022 ze dne 21. 9. 2022 

12) Diskuse 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-03 bylo schváleno. 

 

Starosta obce před dalším projednáváním bodů dle schváleného programu seznámil přítomné s 

aktuální situací týkající se vydávaných obecních vyhlášek a Vodovodu Marek.   

V současné chvíli jsou vydané a zveřejněné vyhlášky týkající se místního poplatku ze psů, místního 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a vyhláška stanovující obecní systém 

odpadového hospodářství.  

K situaci Vodovodu Marek - v současné chvíli probíhají jednání na úrovni Svazku Marek a OŽP za 

přítomnosti zástupců VAS k posouzení "uznatelných" nákladů (tj. nákladů podpořených dotací) v 

rozsahu připojení u obce Bořitov (vodojem) a dále částí vodovodního řadu v Lysicích a Drnovicích. 

V tomto týdnu dále proběhne valná hromada Svazku obcí vodovodu Marek. Jak bylo sděleno na 

předchozích jednáních zastupitelstva, o dotaci bude rozhodnuto 02-03/2023. K dalšímu budou 

poskytnuty informace dle bodu 5) programu jednání zastupitelstva.  

 

 

4. Bod 3) Projednání výše vodného na rok 2023 

 

VAS Boskovice nám tradičně zaslal 3 návrhy na úpravu ceny vodného. Návrhy reagují na 

nepříznivý cenový vývoj materiálů, servisních a dodavatelských prací, chemikálií i dalších položek 
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a samozřejmě také na výrazný nárůst ceny elektrické energie. Proto se bohužel plán roku 2023 nese 

ve znamení znatelnějšího navýšení cen vodného/stočného. 

VAS byly navrženy 3 varianty zvýšení vodného přičemž 1. varianta představuje zvýšení o 29,39%, 

2. varianta zvýšení o 31,73% a 3. varianta o 49,69%.  

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s variantou 2. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady stanovuje výši vodného na rok 2023 ve výši 54,01 Kč 

bez DPH /m3. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-04 bylo schváleno. 

 

5. Bod 4) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 953/09 o pronájmu pozemků spol. ZEAS, a.s. 

 

Obec Voděrady pronajímá spol. ZEAS pozemky u státní (u Pohodlí). Na základě návrhu ZEAS dojde 

ke zvýšení nájemného cca o 400 Kč. Na základě proběhlé diskuse, zejména s ohledem na skutečnost, 

že se jedná o malou pronajímanou plochu, nebude obec nyní trvat na sjednání vyšší ceny nájemného.   

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 

pozemků č. 953/09. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-05 bylo schváleno. 

 

6. Bod 5) Projednání smlouvy o financování „Vodovodu Marek“ 

 

 

Dle navržené smlouvy jsou náklady děleny podle počtu obyvatel, cca 14 %, Voděrady platí vodojem. 

Ve smlouvě byly oproti původnímu návrhu upraveny části týkající se daného tj. bylo upravena část 

týkající se dělení nákladů s ohledem na možné změny celkové výše investice (vícenáklady, 

méněnáklady), tak aby odrážela skutečnost dělení dle počtu obyvatel a samostatného financování 

části nově budovaného vodojemu.  Nyní se řeší dotace - viz výše popsáno a dále otázka vložení 

majetku do Svazku tj. formou hospodaření či vložení vlastnictví. Současně obec Voděrady požádala 

zástupce Svazku o možnost projednání úpravy stanov, k uvedenému bude vyvoláno jednání na 

počátku roku 2023. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o financování stavby pod názvem 

„vodovod Marek“. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-06 bylo schváleno. 

 

 

7. Bod 6) Projednání usnesení zastupitelstva č. 5 (Jednání zastupitelstva konané dne 2. 6. 2017) 

 

Dle tohoto usnesení je starosta oprávněn schvalovat všechna rozpočtová opatření bez omezení s tím, 

že zastupitelstvu dá tato opatření na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva. Uvedené nebylo 

dodržováno, což bylo předmětem připomínek auditora.   

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 5 z Jednání zastupitelstva konaného dne 2. 6. 

2017. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-07 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce uděluje starostovi obce pravomoc schvalovat a provádět 

všechna rozpočtová opatření bez omezení s tím, že starosta je povinen dát jejich schválení na vědomí 

zastupitelstvu. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-08 bylo schváleno. 

 

 

8. Bod 7)  Projednání rozpočtového provizoria na rok 2023 

 

S ohledem zejména na nejasnost ohledně  nákladů/výdajů v roce 2023 týkající se Vodovodu Marek 

se zastupitelstvo obce rozhodlo přistoupit ke sestavení rozpočtu obce pro rok 2023 až počátkem roku 

2023. Z uvedeného důvodu je tedy nutné schválit pro rok 2023 rozpočtové provizorium. 

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023 ve 

znění uvedením v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-09 bylo schváleno. 

 

9. Bod 8) Projednání zrušení smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení ÚP 

 

S ohledem na skutečnost, kdy nebyla podána včas žádost o prodloužení poskytnutí dotace na pořízení 

ÚP, nebylo možné z pohledu Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj již schválit uvedené prodloužení 

žádosti pro příští rok 2023. Uvedený dotační titul je opět ze strany Krajského úřadu vypsán a bude 

tedy možné cca 08-10/2023 o uvedenou dotaci opět požádat. 

Nicméně v současné době, kdy je již několik let "otevřen" územní plán obce Voděrady a kdy je nutné 

co nejdříve tento schválit a následně projednat případné změny, nelze vyloučit, že ke schválení 

územního plánu tak bude muset dojít v době, kdy nebude možné předmětné dotace využít  a bude 

nutné uhradit plně související náklady tj. bez poskytnuté dotace (cca ve výši 75 tis. Kč). Uvedené 

bude obec řešit dle aktuální situace právě s ohledem na výše uvedené skutečnosti, zejména 

dlouhodobě neuzavřené řízení o územním plánu obce Voděrady.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypovězením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje, č. 047838/17/OÚPSŘ. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-10 bylo schváleno. 

 

9. Bod 8)  Schválení rozpočtu ZŠ na rok 2023 

 

K projednání zastupitelstva byl předložen rozpočet ZŠ na rok 2023. Tento zejména zohledňuje 

razantní zvýšení cen energií, a to jak za plyn, tak i elektrickou energii.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Voděrady na rok 2023. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Usnesení č. 221213-11 bylo schváleno. 

 

10. Bod 9)  Schválení střednědobého výhledu  ZŠ na roky 2024 a 2025 

 

K projednání zastupitelstva byl předložen střednědobý výhled ZŠ na rok 2024 a 2025. Tento stejně 

jako návrh rozpočtu 2023 zejména zohledňuje zvýšení cen energií, a to jak za plyn, tak i elektrickou 

energii.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje návrh střednědobého výhledu ZŠ Voděrady 

na rok 2024 a 20253. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení č. 221213-12 bylo schváleno. 

 

 

11. Bod 8) Různé – 

 

a) Projednání rozpočtového opatření 

 

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8. Zastupitelstvo obce tato rozpočtová 

opatření vzalo na vědomí. 

 

b) Projednání závěrů revize dětského hřiště v návaznosti na jednání zastupitelstva č. 4/2022 ze dne 

21. 9. 2022- v tomto se obec zavázala k provedení revize. Výsledkem revize je skutečnost, že nově 

vybudované hřiště je v souladu s požadavky, s výjimkou nedostatku a velikosti  kamínků (kačírku) a 

ukotvení skluzavky. tyto nedostatky budou odstraněny na jaře 2023  s ohledem na podmínky počasí. 

 

K danému byl ze strany přítomných občanů vznesen dotaz, zda bude nějak odstraněn "nedostatek" 

spočívající ve velké vzdálenosti pochozích stupňů v části "mostu", kde v minulosti několikrát došlo 

k propadu dětí.  

Zastupitelstvo k danému sdělilo, že v současné době řešilo především zajištění revize dětského hřiště, 

kdy z daného tento nedostatek nevzešel.  

V dalším bude třeba komunikovat jednak se zaměstnanci obce zejména Mgr. Horákovou, která se 

podílela zásadním způsobem na výběru tohoto dětského hřiště a dále na zjištění možností úpravy 

vzdálenosti pochozích stupňů tak, aby úpravou  této části nedošlo k změně parametrů, které by mohlo 

vyvolat jiné neočekávané chování dětí (např. zrychlení chůze v této části) a tím vznik nežádoucích 

důsledků v jiné části hřiště (např. propad v části lezecké stěny).  

 

 

10. Bod 9) Diskuze - k jednotlivým bodům dle programu jednání byla vedena diskuse, tak jak je 

zaznamenáno výše u jednotlivých bodů programu. 

Dále bylo diskutováno: 
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- pronájem obecního majetku - bude nutné zvýšit ceny nájemného tak, aby byly pokryty náklady na 

provoz . Uvedené týká zejména pronájmu KD a hřiště.  

- zvýšení cen školkovného - s ohledem na rostoucí ceny energií a celkových nákladů na provoz dětské 

skupiny, bude nutné zvýšit cenu školkovného v DS Voděrady, a to i s ohledem na snížení objemu 

dotací, které sloužily ke krytí nákladů. 

- obec Krhov vznesla požadavek na odprodej části pozemků obce Voděrady - jedná se o pozemky pod 

silnicí směřující z obce Krhov směrem na Skalici nad Svitavou. Uvedené bude v rámci členů 

zastupitelstva zváženo, nicméně převládl názor, že pokud by zastupitelé obce byly pro prodej 

předmětných pozemků, upřednostnili by před prodejem těchto pozemků směnu za pozemky jiné. 

Bude prověřeno, jaké pozemky dle LV obec Krhov vlastní a na základě uvedeného bude dále 

rozhodnuto.  

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

3) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

 

Zapisovatel: 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

 

          .............................................. dne ........................................... 

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 

 

 

Razítko obce: 

(není povinné) 








