Usnesení
z 27. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 25. 5. 2017
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Ing. A. Kinkal,
Mgr. K. Tomášková, R. Špatenka, Pokorná J.
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.
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. 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

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Špatenka Radek a pan Hanzlík Jiří
3. Na minulém zasedání starostka obce předložila zastupitelstvu obce žádost pana XX o prodej
pozemků p. č. 289/2 o výměře 369 m2 a st. p. č. 21 o výměře 910 m2 v k. ú. Svinná u
Stříbra. Zastupitelstvo schválilo záměr prodat tyto parcely a stanovilo cenu 100 Kč za 1 m2
+ náklady spojené s prodejem pozemků. Pan XX se stanovenou cenou souhlasil jen u
pozemku p. č. 289/2. Od koupě druhého pozemku odstoupil. Dále bude postupováno dle
zákona o prodeji pozemků
4. Starostka obce na minulém zasedání předložila zastupitelstvu obce žádost pana XX o
odkoupení části pozemku p. č. 65/1 cca 85 m2 v k. ú. Vranov u Stříbra za účelem zhotovení
příjezdové cesty k pozemku p. č. 65/6 v k. ú. Vranov u Stříbra. Zastupitelstvo schválilo
záměr prodat tuto část parcely a stanovilo cenu 100 Kč za 1 m2 + zaměření + náklady
spojené s prodejem pozemku. Pan XX se stanovenou cenou souhlasil, zaměření pozemku si
zajistí sám. Po zaměření pozemku bude postupováno dle zákona o prodeji pozemků
5. Starostka předložila zastupitelstvu obce nesouhlas majitelů pozemků p. č. 509/15, 509/14,
509/16, 509/17 a 509/18 s plánovací smlouvou ohledně vybudování příjezdové komunikace.

Majitelé tyto pozemky koupili od soukromého prodejce bez veškeré infrastruktury a nyní
požadují na obci Vranov financování i zhotovení příjezdové cesty a veškerého dalšího
zasíťování. S plánovací smlouvou nesouhlasí zejména z pohledu financování. Obec se
zavázala, že na své náklady zhotoví projekt a v budoucnu vybuduje komunikaci na svém
pozemku p. č. 509/8 směr od trafostanice dolů. Na parcele č. 509/19 a 509/7 (obci patří až
po směně pozemků s dřívějším majitelem) požaduje obec financování a zhotovení po
majitelích parcel. S tím majitelé parcel nesouhlasí a navrhují stanovení fixní částky
spolufinancování pro každou parcelu. Zastupitelstvo obce se na dnešním zasedání dohodlo,
že budou osloveni projektanti o zhotovení projektu této komunikace. Na základě projektu
může být stanoven rozpočet financování komunikace. Dle rozpočtu může být stanovena
fixní částka, kterou majitelé parcel navrhují. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že do té doby
bude platit stávající plánovací smlouva
6. Žádost paní XX o pronájem sálu KD ve Vranově na 31. 12. 2017 na uspořádání oslav
Silvestra a Nového roku 2018.
C. Odkládá
1. Žádost paní XX o opravu příjezdové cesty k jejímu domu a domům jejich sousedů (č.
popisné 12, 13, 41). Pan Kinkal provede šetření na místě a po prozkoumání stavu vozovky
bude paní XX odpovězeno.
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 – 22. 6. 2017.
Ve Vranově: 31. 5. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Radek Špatenka

……………………………..
Hanzlík Jiří

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.

