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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Voděrady konané dne 13.12.2019 

v obecním domě ve Džbánově 

 
Přítomní zastupitelé: 

Jan Dlouhý, Mgr. Jan Gabrhel, Ing. Pavel Oliva, Dis. Mgr. Miloš Čapek, Ing. Petr Jiskra, 

Renata Benešová, Ing. Jiří Wimmer 

Omluven:  

-- 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin. 

Starosta obce Jan Dlouhý přivítal občany a zastupitele na veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále navrhl program 

veřejného zasedání. 

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu: jednohlasně schváleno (pro 7, nikdo proti) 

Zapisovatel: Renata Benešová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Oliva, Dis., a Mgr. Miloš Čapek 

 

Program zasedání: 
1) Zahájení 

2) Čerpání rozpočtu za rok 2019 

3) Rozpočet na rok 2020 

4) Rozpočtové opatření č.7 /19, 8/19 a 9/19 

5) Činnost v roce 2019 

- výstavba a oprava chodníku, oprava komunikace a opěrné zdi, 

- údržba a oprava obecního majetku, 

- dokončení oplocení, 

- projekty obce na chodník, kanalizaci, polní cestu,  

- studie na využití bývalé školy, na výstavbu rod. domků, oprava sportovního areálu ve 

Voděradech 

6) Různé 

- smlouvy,  

- dotace v roce 2019 

- odměny od 1.1.2020 

7) Diskuze 

8) Usnesení 

9) Závěr zasedání 

 

Program zasedání byl schválen 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

Po zahájení dále pokračovalo jednání dle odsouhlaseného programu. 

2) Čerpání rozpočtu za rok 2019 – přednesla Renata Benešová 

3) Rozpočet na rok 2020 - přednesla Renata Benešová 

4) Rozpočtové opatření č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019 – přednesla Renata Benešová 

5) Činnost 2019 

přednesl Jan Dlouhý 

- oprava chodníku ve Voděradech a Džbánově, 

- výstavba chodníku ke hřbitovu, 

- oprava komunikace a opěrné zdi ve Voděradech, 

- údržba a oprava obecního majetku, (u školy dokončení oplocení, okna hasičárna 

Voděrady,  

- projekt na chodník k trafostanici byl dokončen a podána žádost o dotaci, 

schváleno, na projektu dalšího úseku od horní čekárny k obecnímu úřadu se 

pracuje, 

- studie na opravu sociálního zázemí na hřišti ve Voděradech - příprava projektu, 

- studie na využití školy ve Voděradech pro bytové účely, 



 2 

- studie na výstavbu rodinných domů v katastru obce Voděrady a Džbánov,  

- provedena oprava oplocení hřiště a výroba krycí plachty na hřišti ve Džbánově, 

- obec se věnovala běžné agendě, která se neustále navyšuje, a zajištění 

dokumentace k dotacím, 

- nákup a vyúčtování hasičského vozidla a přívěsu pro JPO do Voděrad,  

- nový obecní web pod doménou www.voderady-dzbanov.cz od 1.6.2019, a nové    

e- mailové adresy obec@voděrady-dzbanov.cz, starosta@voderady-dzbanov.cz,  

- uspořádala se slavnostní akce na uvedení do provozu obecní vlajky a znaku obce, 

- v letošním roce proběhlo opět vítání občánků 12 dětí, 

- byla dokončena rekonstrukce elektrického vedení ve Džbánově, příští rok dojde 

k opravě komunikace, opravy chodníku jsou dokončeny, 

- přidělena dotace na traktor a štěpkovač, traktor je již převzat a zajišťují se 

dokumenty na provoz, 

- změna územního plánu č.1, 

- výsadba zeleně byla v plánu, ale zatím neproběhla.   

6) Různé: 

     přednesl Jan Dlouhý  

- proběhlo výběrové řízení na výstavbu chodníku k trafostanici, kde zvítězila firma 

Dlažba Vysoké Mýto,  

- smlouvu na administraci výběrového řízení zajistila firma Hudeček s.r.o. Ústí nad 

Orlicí, 

- současně zajišťujeme potřebnou dokumentaci ke stavebnímu povolení na výstavbu 

dalšího chodníku k OÚ, hlavně souhlasy od majitelů sousedních parcel, 

- dle nového zákona o odpadech je nutné zajistit další sběrné nádoby na tříděný 

odpad, zakoupíme nové kontejnery na velkoobjemový odpad, komě stavební suti, 

zde platí stejná pravidla jako doposud (sběrná místa po obci využívat jen na běžný 

odpad, tj. komunální, sklo, papír a plast. NEJSOU ZATÍM URČENA NA 

VELKOOBĚMNÝ ODPAD!!!), 

- obecně závazná vyhláška č. 1/2019 

- odměny zastupitelů obce dle nového nařízení vlády ČRč.318/2017 platné od 

1.1.2020 

- smlouvy na nákup a prodej pozemků dle seznamu, 

- dotace obecním spolkům na rok 2020 – SDH Voděrady 20.000,- Kč a SDH 

Džbánov 20.000,- Kč, 

- pojištění vozidla Ford a traktoru CASE 85 F 

- podání žádosti o dotaci na prodejnu z POV PK 

 

7) Diskuze 

- Farní sbor Českobratrské církve ve Džbánově poděkování OÚ za přízeň a finanční 

prostředky v roce 2019 

 

Miloš Čapek 

- nutnost výměny oken na obecní budově ve Džbánově, 

- nové internetové stránky obce, 

- možnost navýšení poplatku za odpady 

 

8) Usnesení 

Renata Benešová přečetla návrh usnesení.  

zastupitelů pro 7, proti 0 nehlasoval 0. 

 

9) Závěr zasedání 

Skončeno ve 20.05 hodin. 

Zápis vyhotoven dne 18.12.2019 

http://www.voderady-dzbanov.cz/
mailto:obec@voděrady-dzbanov.cz
mailto:starosta@voderady-dzbanov.cz
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Zapsala: Renata Benešová  

 

Ověřili:   


