Usnesení
z 25. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 2. 3. 2017
Přítomni:

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

Zahájení, protokolární část
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, pozemky
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr
Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 6-0-0
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

B. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Program zasedání OZ.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jiří Hanzlík a pan Radek Špatenka
Žádost pana XX, zástupce TJ Jiskry Vranov o vyplacení účelové dotace na činnost klubu.
Zastupitelstvo schválilo dotaci 20 000,- Kč a pověřilo starostku obce vyhotovením smlouvy o
poskytnutí dotace.
Žádost pana XX o pokácení 4 ks stromů (3x smrk, 1x bříza) které se nacházejí na pozemku p.
č. 88/14 a 88/13 v k. ú. Vranov u Stříbra. Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Stromy se
nacházejí v blízkosti jeho chaty a při velkém větru opadávají suché větve, čímž ohrožují
stavbu i osoby pohybující se po pozemku.
Žádost o pronájem sálu kulturního domu ve Vranově panu XX na 15. 7. 2017 za účelem
pořádání country zábavy. S panem XX bude sepsána řádná smlouva. Nájem byl stanoven na
700,- Kč.
Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.
Požadovaná částka je 3320,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku podepsáním smlouvy

7.

Žádost pana XX o navezení štěrku na cestu p. č. 233/2 z důvodů poničení povrchu po letošní
zimě. Rozhrnutí a úpravu si žadatel zajistí sám. Pan Kinkal provede šetření na místě a stanoví
přibližné množství štěrku potřebného k opravě cesty. Poté bude štěrk objednán.

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 bude konat – 13. 4. 2017.

Ve Vranově: 9. 3. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
J. Hanzlík

……………………………..
R. Špatenka

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.

