Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 19. 2. 2015
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- A. Kinkal Ing., S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr.,
M. Svobodová, J. Hanzlík, R. Špatenka
Nepřítomni: 0
Hosté:
2
Místo konání: Obecní úřad Vranov
Zahájení:
17,00 hod
Ukončení:
18,30 hod
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, protokolární část
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

Hlasování zastupitelů obce probíhá v pořadí: pro – proti – zdržel se hlasování
Zastupitelstvo obce Vranov:
A. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
Odstoupení firmy pana Jevčáka na provádění zimní údržby
Dne 1. 4. 1915 se bude konat audit – přezkoumání hospodaření obce
Dne 28. 3. 2015 se bude v obci konat svoz nebezpečného odpadu: Svinná 9,00 – 10,00 hod
Vranov 10,00 – 11,00 hod
5. Odstoupení firmy, která měla v obci přistavené kontejnery na použité oděvy a textilie, od
smlouvy z důvodu neshody s firmou, která jim dodávala tyto kontejnery. Starostka obce
vstoupila v jednání s jinou firmou
6. Zápisy z Finančního a Kontrolního výboru
1.
2.
3.
4.

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu pana R. Špatenku a pana J. Hanzlíka
3. Oslovení několika firem na provedení kalkulace rozpočtu na provedení rozšíření veřejného
osvětlení k domu manželů XX. Akce bude naplánovaná na příští rok.
4. Schválilo využití nabídky firmy Eko – separ Nýřany na možnost rozmístnění kontejnerů na
bio odpad v obci Vranov 2 ks a v obci Svinná 1 ks. Problematiku kovového odpadu obec
vyřeší formou mobilního sběru
5. Na základě zákona o pověření přijímání prohlášení o uzavření manželství dle § 11a), odst. 1
písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., zastupitelstvo obce stanovuje termíny pro možnost konání
svatebních obřadů shodné s termíny města Stříbra a určuje místo pro konání těchto obřadů
obecní úřad ve Vranově.
6. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

7. Žádost pana XX povolení pokácení vzrostlého stromu (bříza) rostoucího na p. p. č. 399/12
patřící obci Vranov. Strom je značně vzrostlý nakloněný nad pozemek, který slouží jako
komunikace, po které se pohybují lidé. Pokácení zajistí žadatel na vlastní náklady s
dodržením zásad o bezpečnosti práce.
8. Žádost pana XX o souhlas s umístěním stavby typově vyvážecí jímky na odpadní vody
Batexo u rekreační chaty č. E. 320. Jímka bude umístěna na parcele č. p. 399/34 která je ve
vlastnictví manželů XX. OZ souhlasí s umístěním jímky na této parcele.
9. Žádost manželů XX o souhlas s umístěním stavby typově vyvážecí jímky na odpadní vody
Batexo u rekreační chaty č. E. 329. Jímka bude umístěna na parcele č. p. 399/35 která je ve
vlastnictví manželů XX. OZ souhlasí s umístěním jímky na této parcele.
10. Kulturní komisy obce Vranov ve složení: J. Pokorná, D. Spievaková, P. Plocarová, J.
Sidková, K. Tomášková Mgr., S. Mach, R. Špatenka, L. Maindová
11. 5 000,- Kč na pořádání Dětského maškarního bálu.
12. Na žádost Státního pozemkového úřadu byl proveden nový geometrický plán pozemků
(těch kterých se to dotýká) o které obec Vranov žádala v bezúplatném převodu.
Zastupitelstvo schvaluje žádost o nově vzniklé pozemky
13. Pana Jaroslava Vlasáka, který bude provádět úklid sněhu za dohodnutou cenu 500,- Kč i
s DPH
C. Neschvaluje
1. Návrh pana XX ohledně pokácení stromů na obecním pozemku č. 50/36 z obavy vyvrácení na
pozemek č. 53/11. Aby se stromy mohly pokácet co nejbezpečněji, bylo nutné spojit se
s panem XX, majitelem sousedního pozemku, aby povolil vstup na tento pozemek. Pan XX
nejen že nesouhlasí se vstupem na jeho pozemek, ale nesouhlasí i s pokácením těchto
stromů. Při osobním jednání navrhl, že by v případě nějaké události nesl svoji osobní
zodpovědnost. Toto zastupitelé obce neschválili, neboť stromy se nacházejí na obecním
pozemku a v případě jakékoliv události nese odpovědnost majitel pozemku, na kterém se
stromy nacházejí. Stromy budou pokáceny bez přístupu na pozemek pana XX.
2. Žádost FK Jiskra Vranov o navýšení dotace na činnost fotbalového oddílu Jiskra Vranov.
Odůvodnění: Pro letošní rok už bylo schváleno 15 000,- Kč z rozpočtu obce. S navýšením
bude obec počítat pro rozpočet obce na rok 2016.
D. Pověřuje
1. Pana Kinkala jednáním s panem XX, který žádal o opravu příjezdové cesty k jeho
rodinnému domu ve Svinné č. p. 25. Jedná se o cestu parcelní číslo 591/4. Pan Kinkal se
spojí s panem XX a při společném jednání dohodnou možnosti opravy příjezdové
cesty.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy zastupitelstva obce Vranov. 7 - 0 - 0
Příští zasedání se koná 19. 3. 2015 od 17,00 hod.
Ve Vranově: 21. 2. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Radek Špatenka

……………………………..
Jiří Hanzlík

Usnesení zastupitelstva obce jsou upraveny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou
uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na obecním úřadě ve Vranově.

