Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 29. 9. 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
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, protokolární část
Vodovod Vranov – informace
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, pozemky
Diskuse, různé
Usnesení
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.
2.
3.
4.
5.

Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
Informace k zajištění provozu vodovodu
Byly opraveny některé dětské prvky v dětském koutku ve Vranově.
Přípravou Voleb do zastupitelstva kraje, které se budou konat 7. a 8. 10. 2016.
Zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru k 31. 8. 2016.

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Kinkal a paní Pokorná Jana
3. Povolení provedení přípojky vodovodu manželům XX na parcelu č. 484/3 v k. ú. Vranov u
Stříbra. Obec si vyhrazuje právo na jeden výtisk projektové dokumentace a možnost
nahlédnutí do ní před podáním na stavební úřad. Dále nesmí dojít k překopání vozovky.
Přechod přes vozovku je nutno řešit podvrtem.
4. Zakoupení celé sestavy elektronické evidence tržeb dále jen EET od firmy SoftAg hodnotě
15 000,- Kč. Sestava bude majetkem obce (součástí pohostinství).
5. Úklid sněhu v zimě 2016/2017 bude zajišťovat pan Kinkal Petr ze Svinné, který projevil
zájem o tuto činnost. Pan Kinkal P. vlastní potřebnou techniku. Cena za provedení práce
byla schválena 600 Kč s DPH za hodinu.
6. Pořízení nové verse programu MISYS. Cena 12 200 Kč bez DPH.

C. Neschvaluje
1. Žádost pana XX o stanovení a placení nájemného (navrhuje 200,- Kč za měsíc) za umístění
majetku obce v jeho stodole. Jde o již vyřazený majetek (žebříky, hasičská stříkačka…).
V případě nesouhlasu požaduje vyklizení a odvezení ze stodoly. Zastupitelstvo obce
neschválilo požadovaný nájem 200,- Kč měsíčně za umístění obecního majetku ve stodole
pana XX, neboť již nemá tento majetek v evidenci. Bude vyhotoven seznam všech věcí, které
se u pana XX nacházejí. Všechny věci budou vyvezeny na obecní zahradu a následně bude
rozhodnuto, jak bude s nimi naloženo. Termín odvozu bude upřesněn dle dohody.
2. Žádost chatařů z chatové oblasti Údolí mlhy v k. ú. Svinná u Stříbra o příspěvek na opravu
části cesty, která byla poničena přívalovým deštěm letos v červnu. Chataři by si zajistili
opravu i techniku svépomocí po obci žádají schválení příspěvku za materiál a pronájem
techniky přibližně do 20 000,-. Proplacení by bylo na základě předložení účtů. Pan Ing.
Kinkal navrhl šetření na místě a prokonzultování skutečnosti, zda navrhované řešení splní
problém s poničením cesty v době přívalových dešťů. Šetření na místě se konalo v sobotu 3.
9. 2016 od 9,00 hodin a účastnili se pan Ing. Kinkal, pan Hanzlík a pan Špatenka. Zúčastnění
se dohodli, že navrhovaná oprava ze strany chatařů neřeší problém s přívalovými dešti. Tento
problém se musí vyřešit svahováním cesty ke straně.
3. Žádost pana XX o snížení ročního nájmu restaurace od roku 2017 z 30 000,- na 15 000,- Kč z
důvodů navýšení nákladů a odvodů při zavedení EET od 1. 12. 2016. Byl navržen
kompromis na částku 24 000,- Kč za roční pronájem pohostinství. Tento návrh bude
předložen panu XX.
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 bude konat – 27. 10. 2016.

Ve Vranově: 5. 10. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Ing. Kinkal Antonín

……………………………..
Pokorná Jana

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.

