Usnesení
z 14. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 21. 1. 2016
Přítomni:

6 členů zastupitelstva- S. Mach, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka, Ing. A. Kinkal
Nepřítomni: J. Pokorná
Hosté:
2
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, protokolární část
Plán zimní údržby, úklid sněhu
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 6-0-0
4. 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. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se bude konat 2. 5. 2016
3. Bylo zastaveno řízení o vykácení části lesa u Sulislavského potoka v k. ú. Vranov u Stříbra, p.
p. č. 163/1 ve vlastnictví obce. Žádost se stala bezpředmětnou.
4. Byl udělen souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy k zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Stříbrem a obcí Vranov.
Souhlas udělil KÚ Plzeňského kraje.
5. Ples Stříbrských ostrůvků je přeložen na 12. 3. 2016 z důvodu nemoci v kapele.
6. Dne 13. 2. 2016 od 14,00 hodin se bude konat v sále KD - Maškarní ples pro děti
7. Dne 27. 2. 2016 se bude konat posezení s občany.
8. Informace k zajištění provozu vodovodu

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Mach Stanislav a pan Ing. Kinkal Antonín.
3. Plán zimní údržby. Tento dokument stanoví pravidla pro úklid sněhu na území obce Vranov
a jejích přilehlých částí (katastr Vranov u Stříbra a Svinná u Stříbra).
4. Údržbu, provozní záležitosti a styk s odběrateli vody u nově zbudovaného vodovodu v obci
Vranov budou zajišťovat Mgr. Kateřina Tomášková a Stanislav Mach
5. Žádost pana XX o umístění lampy VO na sloup NN před jeho RD č. p. 21 v obci Svinná

Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy zastupitelstva obce Vranov. 6 - 0 - 0
Příští zasedání se konat 18. 2. 2016.

Ve Vranově: 25. 1. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Mach Stanislav

……………………………..
Ing. Kinkal Antonín

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.

