Usnesení
z 4. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 22. 1. 2015
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- A. Kinkal Ing., S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr.,
M. Svobodová, J. Hanzlík, R. Špatenka
Nepřítomni: 0
Hosté:
2
Místo konání: Obecní úřad Vranov
Zahájení:
17,00 hod
Ukončení:
18,30 hod
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, protokolární část
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

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. Že žádost o poskytnutí dotace na rozšíření vodovodu a vybudování úpravny vody byla
zařazena do seznamu akcí pro poskytování této dotace MZE
3. Dne 28. 2. 2015 se od 14,00 bude konat Dětský maškarní bál
4. Dne 21. 3. 2015 se bude pořádat zájezd do pražského divadla Broadway na muzikál Mýdlový
princ.
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu pana A. Kinkala Ing. a paní Tomáškovou Mgr.
3. Pořízení aktualizace dokumentu - Pasport veřejných komunikací – zastupitelstvo obce
schválilo aktualizaci dokumentu všech veřejných komunikací patřících obci Vranov. Tento
pasport bude sloužit k získání informací o všech komunikacích na území obcí Vranov a
Svinná. Podle pasportu bude určeno, o jaký typ komunikace jde. Podle typu komunikace bude
určen i čas, do kterého musí být zajištěn úklid sněhu v zimním období. Zastupitelstvo obce
schválilo, že tento pasport provede na základě objednávky pan A. Kinkal Ing. Předpokládaná
cena do 10 000,- Kč.
4. Žádost Státního pozemkového úřadu o povedení geometrických plánů pozemků (těch kterých
se to dotýká) o které obec Vranov žádala v bezúplatném převodu. Jejich zajištěním provedení
pověřuje zastupitelstvo pana Ing. Kinkala.
5. Žádost manželů XX o pořízení lampy veřejného osvětlení v blízkosti jejich domu. Manželé
XX mají postavený rodinný dům v okrajové části obce Vranov směr Stříbro. Do této části
obce nevede žádné osvětlení a proto je jejich žádost oprávněná. Do příštího zasedání pan Ing.
Kinkal zjistí možnosti realizace rozšíření VO k jejich domu.

6. Žádost pana XX o pronájem sálu KD ve Vranově ke konání soukromé akce na den 14. 3.
2015. Bude sepsána řádná smlouva.
C. Odkládá
1. Úklid sněhu v zimě – zastupitelstvo obce schválilo pro úklid sněhu a posyp obecních
komunikací obce Vranov firmu pana Jevčáka. S panem Jevčákem bylo zahájeno jednání, ale
konkrétní podmínky smlouvy nebyly dohodnuty. Pan Jevčák se na dohodnuté setkání
nedostavil, proto se tento bod jednání odkládá. Zastupitelstvo navrhuje cenu 450,- Kč bez
DPH za hodinu práce. Dalším jednáním s panem Jevčákem zastupitelstvo pověřuje paní
Svobodovou a pana Ing. Kinkala.
D. Pověřuje
1. Pana Hanzlíka zajištěním kontaktu s panem Šímou, jehož pozemek sousedí s pozemkem obce
p. č. 50/36, kde se nacházejí stromy ohrožující majetek občanů. Obec potřebuje zajistit
přístup z pozemku pana Šímy k bezpečnému pokácení těchto stromů.
2. Paní Svobodovou zjištěním možností u firmy Ekosepar Nýřany s nakládáním odpadů od 1. 1.
2015. Jedná se o bio odpad a kovový odpad.
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 koná 19. 2. 2015 od 17,00 hod.

Ve Vranově: 28. 1. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
Mgr. Kateřina Tomášková

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.

