Usnesení
z 29. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 31. 8. 2017
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Ing. A. Kinkal,
Mgr. K. Tomášková, R. Špatenka, Pokorná J.
Nepřítomni: 0
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.

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
2. Dne 21. 10. 2017 se bude konat v obci svoz velkoobjemového odpadu. Svoz nebezpečného
opadu bude upřesněn
3. Dne 11. 11. 2017 se bude konat zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Iago.
Vstupenky již v prodeji.
4. Zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru.
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Kinkal A. a paní Mgr. Tomášková K.
3. Návrh smlouvy o založení společného školského obvodu pro mateřské školy s městem
Stříbrem od 1. 9. 2018.
4. Úpravy rozpočtu obce Vranov č. 1 k 31. 8. 2017.
5. Dodatek ke smlouvě o provedení víceprací při opravě cesty za kulturním domem ve
Vranově. Rozdíl v ceně je o 134 849,66 Kč bez DPH větší.
6. Smlouvu mezi obcí Vranov a firmou Promanostra o opravu povrchu na prostranství u
kapličky v obci Vranov. Cena za opravu činí 101 694,28 Kč bez DPH.

7. Žádost paní XX o pronájem sálu kulturního domu ve Vranově na 30. 9. 2017 za účelem
uspořádání soukromé akce. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem sálu. S žadatelkou bude
sepsaná smlouva.
8. Plánovací smlouvu - Cesta západ
Na základě předběžné kalkulace projektantem panem Miškou (SUDOP Projekt Plzeň a. s.)
byla stanovena přibližná cena za 1 m komunikace plánované obytné zóny Vranov západ.
Žadatelé, kteří zakoupili pozemky od soukromého majitele, nyní žádají obec o zřízení
komunikace mezi jejich parcely. Protože komunikace musí splňovat určité parametry,
požádala obec o spolupráci pana projektanta. Zastupitelstvo obce schválilo spoluúčast
majitelů parcel v úseku 88 m (úsek mezi jejich parcelami, dříve soukromí pozemek). Cena
by se rozdělila mezi majitele pozemků (podle počtu podepsaných plánovacích smluv).
Obec by zajistila projekt na zhotovení celé komunikace, veškerou administrativu spojenou
s projektem až do stavebního povolení a stavební dozor. Do deseti let by obec zbudovala
úsek cesty od trafostanice k napojení na úsek zbudovaný žadateli
C: Neschvaluje
1. Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o konané schůzce se zástupci města Stříbra
a ČSAD o možnosti zřízení autobusové linky pro obec Vranov a Svinnou. Zastupitelstvo
vyhodnotilo tyto podmínky v součastné době pro obec jako nereálné z finančních důvodů.
Proto byla navržena další možnost pro seniory formou služby Seniortaxi a zavedení
pravidelného ranního odvozu dětí do školy. Na 23. 9. 2017 svolá obec do kulturního domu
schůzku s občany, kde zjistí zájem o tuto službu.
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 – 12. 10. 2017
Ve Vranově: 6. 9. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
Mgr. Tomášková Kateřina

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.

