Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 25. 6. 2015
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka, A. Kinkal Ing.
Nepřítomni: 0
Hosté:
1
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
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
2. Informace o přípravách na akci Rozšíření vodovodu Vranov. V součastné době proběhlo
výběrové řízení. Zakázku na tuto akci vyhrála firma MPA stavební spol. s r. o. Stříbro.
3. Dne 25. 7. 2015 proběhne v obci Lhota u Stříbra další ročník Her bez hranic. Je potřeba
sestavit družstva za obec Vranov a Svinná. Zajistí Mach (Vranov) a Svobodová (Svinná).
4. Lesy ČR – v nejbližší době zahájí těžbu dřeva v katastru obce Svinná. Budou se pohybovat i
přes pozemky patřící obci Vranov.
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu pana Ing. A. Kinkala a pana S. Macha
3. Návrh 90,- Kč za m2 – cena při jednorázovém vypořádání za zřízení věcného břemene. Při
jednání s firmou Nosta-Hertz spol. s r. o., která zastupuje firmu ČEPS, a. s. při jednáních o
zajištění smlouvy o zřízení věcného břemene a o velikosti jednorázové finanční náhradě
v rámci schématu posílení PS, zejména v trase TR Vítkov – TR Přeštice bude navržená cena
přednesena zástupci firmy a bude vypracovaná nová smlouva.
4. Žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o prodej pozemku p. č. 619/34 o
velikosti 29 m2 v k. ú. Vranov u Stříbra. Cena pozemku je 2690,- Kč
5. Žádost Nemocnice Stod a. s. o finanční dar, který bude využit na zdravotnické vybavení.
OZ schválilo příspěvek 5 000,- Kč
6. Cenovou nabídku firmy PPPOkna na výměnu oken v bytě v domě č. p. 35. Celková
nabídka činí 36 200,- Kč i s DPH.

C. Neschvaluje
1. Žádost manželů XX o prodej pozemku p. č. 492/18 o výměře 17 m2 v k. ú. Vranov u
Stříbra. Prodej pozemku nebyl schválen, neboť se jedná o lesní pozemek a ty obec
neprodává
D. Odkládá
1. Žádost paní XX na pronájem části parcely č. 567/2 v k. ú. Vranov u Stříbra. Žadatelka
zde hodlá zbudovat zpevněná místa na parkování před jejich domem. Zastupitelstvo
žádost paní XX odkládá, neboť v místech kde by měla být zbudována parkovací místa
povede stavba vodovodu a přípojka pana XX od ČOV k jednotné kanalizaci. Po realizaci
stavby (pokud bude zájem přetrvávat), bude žádost opět projednána.
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 konat v měsíci srpnu.

Ve Vranově: 1. 7. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Ing. Kinkal Antonín

……………………………..
Stanislav Mach

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.

