Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 19. 3. 2015
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- A. Kinkal Ing., S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr.,
M. Svobodová, J. Hanzlík, R. Špatenka
Nepřítomni: 0
Hosté:
1
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
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu pana S. Macha a paní J. Pokornou
3. Žádost pana XX o povolení pokácení dvou vzrostlých stromů (modřín) rostoucích na p. p. č.
559/22 v k. ú. Vranov u Stříbra patřící žadateli. Stromy jsou značně vzrostlé a za velkého
větru ohrožují jeho majetek i majetek sousedů. Pokácení si zajistí žadatel na vlastní náklady
s dodržením zásad o bezpečnosti práce a v době vegetačního klidu.
4. Žádost pana XX o povolení pokácení dvou vzrostlých stromů (bříza) rostoucích na p. p. č.
598/3 v k. ú. Vranov u Stříbra patřící obci. Stromy jsou značně vzrostlé, zasahují do drátů
el. vedení a za velkého větru ohrožují jeho majetek. Pokácení si zajistí žadatel na vlastní
náklady s dodržením zásad o bezpečnosti práce a v době vegetačního klidu.
5. Žádost pana XX o opravu příjezdové cesty k jeho rodinnému domu ve Svinné č. p. 25.
Jedná se o cestu parcelní číslo 591/4. S panem XX při společném jednání bylo dohodnuto,
že obec zakoupí materiál na vyrovnání cesty a pan XX si opravu příjezdové cesty zajistí
svépomocí.
6. Žádost FK Jiskra Vranov o zaplacení materiálu na vybudování dvou střídaček na hříšti
fotbalového oddílu Jiskra Vranov s podmínkou, že pokud by v budoucnu došlo převedení
hřiště na jiného majitele (než-li obec), bude obec Vranov požadovat proplacení vložených
financí zpět.
7. 5 000,- Kč na pořádání Velikonočního pětiboje. Akci pořádá Společenství honitba Vranov
na fotbalovém hřišti v obci Vranov dne 4. 4. 2015

8. 5 000,- Kč na občerstvení pro občany obce na akci „Setkání s občany“. Akce se koná dne
28. 3. 2015 v KD ve Vranově od 15, 00 hod
9. Závěrečnou inventurní zprávou.
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 16. 4. 2015 od 17,00 hod.

Ve Vranově: 25. 3. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
Jana Pokorná

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.

