Usnesení
z 17. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 28. 4. 2016
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka, Ing. A. Kinkal, J. Pokorná
Nepřítomni: 0
Hosté:
1
Místo konání: Obecní úřad Vranov
Zahájení:
17,00 hod
Ukončení:
18,30 hod
Hlasování zastupitelů obce probíhá v pořadí: pro – proti – zdržel se hlasování
Program:
1. Zahájení, protokolární část
2. Vodovod Vranov – informace, Smlouva o dodávce pitné vody, Plán financování obnovy
vodovodu
3. Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, Směnná smlouva (pozemky)
4. Diskuse, různé
5. Usnesení
6. Závěr
Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 7-0-0
Usnesení
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 k zajištění provozu vodovodu
3. Dne 28. 5. 2016 od 14,00 hodin se bude konat v sále kulturního domu ve Vranově zábavné
odpoledne pro děti u příležitosti MDD.
4. Přidělení dotace na rekonstrukci rybníka v obci Svinná. Dotace je 480 tisíc Kč. Zastupitelstvo
obce pověřilo paní Svobodovou a pana Ing. Kinkala k přípravě dalších dokumentů nutných
pro podpis smlouvy o přidělení dotace.

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Kinkal a pan Mach.
3. Znění smlouvy s odběrateli vody. Zastupitelstvo projednalo a schválilo některé nejasnosti a
sporné body. Paní Mgr. Tomášková vyhotoví smlouvy pro všechny odběratele a předloží
k podepsání.

4. Plán financování obnovy vodovodu. Tento dokument se vypracovává na dobu deseti let a je
nezbytný pro provoz vodovodu.
5. Smlouvu o dílo a smlouvu o provozu internetové prezentace poskytování dalších
webhostingových služeb s firmou Galileo Corporation s. r. o..
6. Záměr směny pozemků mezi obcí Vranov a paní Evou Kolomazníkovou na směnu pozemků
p. č. 509/7 díl a+b+d o výměře 323 m2, trvalý travní porost v k. ú. Vranov u Stříbra
(vlastník obec Vranov) a pozemku p. č. 509/6 díl f o výměře 984 m2, trvalý travnatý porost
v k. ú. Vranov u Stříbra (vlastník paní Kolomazníková). Tato směna pozemků je nezbytná
pro pozdější vytvoření příjezdové komunikace k nově vzniklým stavebním parcelám v této
části obce. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obce a na příštím zasedání dojde ke
schválení smlouvy o směně pozemků.
7. Odloženou žádost paní Ženíškové o pronájem části pozemku před jejich rodinným domem
pro vytvoření zpevněného parkoviště pro tři automobily. OZ schválilo žádost paní
Ženíškové s těmito podmínkami:
a) Bude předložen konkrétní návrh ze strany žadatelky o umístění, velikosti a stavebním
materiálu, který bude použit na zpevnění pozemku.
b) Bude zhotoveno odvodnění svodů okapů z kulturního domu do kanálu. Na provedení
svodů okapů obec přispěje po předložení účtu.
c) Bude zachován vchod pod podium KD dle potřeby obce a fotbalistů. Pokud bude i tento
povrch zpevněn, obec přispěje po předložení účtu na materiál před těmito vraty.
d) Náklady na vybudování zpevněného místa pro potřeby žadatelky si uhradí žadatelka
sama
e) S paní Ženíškovou po vybudování zpevněného místa bude sepsaná řádná smlouva o
pronájmu pozemku.
8. Výměnu vrat pod podiem KD
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 2. 6. 2016.
Ve Vranově: 4. 5. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
Mach Stanislav

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.

