Zápis a usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vranov,
konaného dne 20. 6. 2019, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostkou obce Mgr. Kateřinou Tomáškovou („dále jako „předsedající“).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vranov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 6. 2019 do 20. 6. 2019
(příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatovala, že přítomno je všech 7
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovatele zápisu paní Dagmar Spievakovou a pana Radka Špatenku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zapisovatelem je starostka obce.
Přijato bez připomínek
Výsledek hlasování:
Pro
7 ( Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 1 /09/2019 bylo schváleno.
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1). Před hlasováním
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu dnešního zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje následující program dnešního zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Plán rozvoje sportu
5. Přijetí dotací od Plzeňského kraje
6. Cenová nabídka a smlouva o dílo – Sanace kapličky Vranov – 1. etapa
7. Závěrečný účet obce Vranov za rok 2018
8. Účetní závěrka obce Vranov za rok 2018
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
10. Předkupní právo ke koupi chaty

11. Žádosti občanů
12. Diskuze
13. Informace starostky
14. Závěr
Pro
7 ( Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 2 /09/2019 bylo schváleno.
Bod 3 – Kontrola usnesení
Předsedající přečetla usnesení z minulého VZ. Dále předsedající oznámila, že zápis z 8. zasedání je
ověřen, nebyly podány žádné připomínky a je zde k nahlédnutí. Veškerá přijatá usnesení byla
splněna.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 4 – Plán rozvoje sportu
Předsedající seznámila přítomné zastupitele s Plánem rozvoje sportu – jde o strategický dokument,
který je obec povinna mít zpracovaný.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje předložený Plán rozvoje sportu obce
Vranov.
Výsledek hlasování:
Pro
7 ( Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 3 /09/2019 bylo schváleno.
Bod 5 – Přijetí dotací od Plzeňského kraje
Předsedající seznámila přítomné zastupitele s výší dotací, které schválilo Zastupitelstvo Plzeňského
kraje na základě předložených žádostí o dotace.
A) Dotační titul PSOV PK 2019 – Projekty obcí - název akce: Prodloužení veřejného osvětlení ve
Vranově – dotace ve výši 350 000,- Kč
B) Dotační titul – Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu
2019 – název akce: Sanace kapličky Vranov – 1. etapa – dotace ve výši 40 000,- Kč
C) Dotační titul – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 –
název akce: Rekonstrukce kulturního domu – dotace ve výši 400 000,Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje přijetí dotací od Plzeňského kraje:
A) Dotační titul PSOV PK 2019 – Projekty obcí - název akce: Prodloužení veřejného osvětlení ve

Vranově – dotace ve výši 350 000,- Kč
B) Dotační titul – Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní
krajinu 2019 – název akce: Sanace kapličky Vranov – 1. etapa – dotace ve výši 40 000,- Kč
C) Dotační titul – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019
– název akce: Rekonstrukce kulturního domu – dotace ve výši 400 000,Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 4 /09/2019 bylo schváleno.
Bod 6 – Cenová nabídka a smlouva o dílo – Sanace kapličky Vranov – 1. etapa
Předsedající předložila zastupitelstvu obce cenovou nabídku na akci: Sanace kapličky Vranov- 1.
etapa od firmy STAVBY-KAMENICTVÍ s.r.o. ve výši 140 000,-, dále předsedající předložila návrh
smlouvy o dílo na tuto akci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje cenovou nabídku na akci: Sanace
kapličky Vranov- 1. etapa od firmy STAVBY-KAMENICTVÍ s.r.o. ve výši 140 000,- a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo na tuto akci.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 5 /09/2019 bylo schváleno.
Bod 7 – Závěrečný účet obce Vranov za rok 2018
Předsedající seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Vranov za rok 2018 a
informovala o zveřejnění této informace na úředních deskách obce. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům vyjádřit se a sdělit své stanovisko. Nikdo této možnosti nevyužil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet
obce za rok 2018
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 6/09/2019 bylo schváleno.

Bod 8 – Účetní závěrka za rok 2018
Předsedající seznámila přítomné s účetní uzávěrkou za rok 2018 a informovala o zveřejnění této
informace na úředních deskách obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům vyjádřit se a
sdělit své stanovisko. Nikdo této možnosti nevyužil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Vranov
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 bez připomínek.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 7/09/2019 bylo schváleno.
Bod 9 –Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající seznámila zastupitele s informací, že je potřeba, aby byly odměny zastupitelů
stanoveny a zveřejněny v hrubém, tedy před zdaněním. Dosud byly odměny schvalovány ve výši
čisté mzdy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje odměnu pro neuvolněnou starostku ve výši
16 000,- Kč (hrubá mzda) a pro neuvolněného místostarostu ve výši 4 000,- Kč (hrubá mzda) a to
od měsíce července 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 8/09/2019 bylo schváleno.
Bod 10 – Předkupní právo ke koupi chaty
Předsedající předložila zastupitelstvu obce návrh na předkupní právo ke koupi chaty č. e. XX od
manželů XX. Vzhledem k tomu, že chata leží na pozemku, který je ve vlastnictví obce, má obec k
chatě zákonné předkupní právo. Kupní cena je 550 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov neschvaluje návrh na předkupní právo ke koupi
chaty č.e. XX a využití předkupního práva výslovně odmítá.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 9/09/2019 bylo schváleno.

Bod 11 – Žádostí občanů
Žádná žádost občanů nebyla do doby zahájení zasedání ZO podána.
Bod 12 - Diskuze
Žádný příspěvek
Bod 13 – Informace starostky
Starostka podala ZO informační mix o činnosti obce:
Firma Textil Eco bude vyvážet kontejnery na textil.
Akce – Prodloužení veřejného osvětlení – proběhla schůzka s projektantem na usazení sloupů VO,
nyní bude pracovat na projektu
Rekonstrukce kulturního domu – dotace z MMR nebyla poskytnuta, z PK dotace ve výši 400 000,-.
Osloví se firmy, rekonstrukce kotelny a výměna oken proběhne na jaře 2020.
Cenová nabídka od společnosti DYBS na prodloužení zatrubnění děšťové kanalizace v délce cca 12
m činí 322 000,ZO bere informace starostky na vědomí
Bod 11 – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,10 hod.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Příští zasedání se bude konat – 29. 8. 2019 od 17hod.
Ve Vranově: 27. 6. 2019
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Mgr. Kateřina Tomášková

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Dagmar Spievaková

……………………………..
Radek Špatenka

