Usnesení
z 7. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 16. 4. 2015
Přítomni:

6 členů zastupitelstva- S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka
Nepřítomni: A. Kinkal Ing.,
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
2. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu pana J. Hanzlíka a paní Mgr. K. Tomáškovou
3. Žádost pana Sýkory o povolení nákupu vybavení do restaurace (židle, stoly) v hodnotě
30 000,- Kč.
4. Žádost pana XX o pronájem sálu KD ve Vranově od 21. 8. do 23. 8. 2015 z důvodu
soukromé akce
5. Žádost Lesů ČR, s. p. (Lesní správa Stříbro) o povolení vjezdu přibližovací a odvozní
technikou do lesů s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. v k. ú. Svinná u Stříbra na
pozemky patřící obci Vranov, neboť žádný jiný příjezd k pozemkům ve správě LČR v této
lokalitě není. Obec Vranov si stanovila podmínku – pozemky v případě poničení budou
uvedeny do původního stavu. Jedná se o pozemky p. č. 570, p. č. 575, p. č. 771/3, p. č.
571/1
6. Možnost dlouhodobého pronájmu části pozemku 511/1, který plní funkci lesa za cenu 15 Kč
za 1 m2 (pokud bude mít paní XX zájem). Přesná velikost pozemku bude dodatečně určena.
7. Částku do 5 000,- Kč na zakoupení skládacího kovového žebříku pro potřebu obce.
8. Částku do 10 000,- Kč na zakoupení mobilního ozvučovacího systému.
9. Částku 3 Kč za 1 m2 za sekání a úklid trávy na obecních pozemcích. V obci Vranov zajistí
pan Plocar a v obci Svinná pan Špatenka.

C. Neschvaluje
1. Žádost paní XX o snížení poplatku za odpady z důvodu důchodového věku.
2. Žádost paní XX o odprodání části pozemku 511/1, který plní funkci lesa.
D. Pověřuje
1. Paní Pokornou k zajištění finančního rozpočtu na výměnu dveří (bok sál KD a vchodové
dveře k bytu č. p. 35).

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 koná 28. 5. 2015 od 17,00 hod.

Ve Vranově: 22. 4. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Jiří Hanzlík

……………………………..
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.

