Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 12. 11. 2015
Přítomni:

6 členů zastupitelstva- S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka.
Nepřítomni: A. Kinkal Ing.
Hosté:
0
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
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 6-0-0

Zastupitelstvo obce Vranov:
A. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
2. Starostka obce seznámila zastupitelstvo s pokračováním akce Rozšíření vodovodu Vranov.
3. Návrh rozpočtu na rok 2016
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Mach S. a paní Mgr. Tomášková K.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1. / 2015 obce Vranov, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška č. 1/2015 začne platit od 1. 1.
2016.
4. Pachtovní smlouvu (§2332 NOZ) o propachtování pozemků patřících obci Vranov
Zemědělskému družstvu Mořina k zajištění zemědělské výroby a související činnosti .
5. Plán inventury majetku obce Vranov k 31. 12. 2015.
6. Složení inventurní komise - pan Jiří Hanzlík, pan Radek Špatenka a paní Jana Pokorná.
7. Úpravu rozpočtu č. 1 za rok 2015 ke konci měsíce listopadu.
8. Žádost pana XX o napojení domu č. 14 v obci Svinná na dešťovou kanalizaci (drenáž, svod
z okapů). Do dešťové kanalizace nesmí pan XX vypouštět odpad ze septiku.
9. Žádost pana XX o souhlas s parcelací pozemku 509/6 a stanovisko k jeho možnému
dopravnímu napojení. OZ s parcelací pozemku souhlasí. Parcelace bude upravena dle potřeb
velikostí pozemku na infrastrukturu. Co se týká stanoviska k dopravnímu napojení, musí se

toto prokonzultovat se stavebním úřadem ve Stříbře a musí být vytvořen plánek na
provedení dopravní infrastruktury na pozemku žadatele i na pozemku patřící obci, aby tyto
komunikace na sebe navazovaly.
10. Cenu balíčků pro děti trvale žijící v obci na Mikulášskou besídku 250,- Kč.
11. Dokoupení vánoční výzdoby do 10 000,- Kč

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 konat 10. 12. 2015.

Ve Vranově: 18. 11. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
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.

