Usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 3. 9. 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. Od
pondělí 7. 9. 2015 začnou stavební práce.
3. Lesy ČR – ukončily těžbu dřeva v katastru obce Svinná.
4. Zápis z kontroly Kontrolního výboru
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Hanzlík J. a paní Tomášková K. Mgr.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEPS, a. s., které by vzniklo na pozemcích
obce v k. ú. Svinná u Stříbra p. č. 247/1 o výměře 113 m2, a to na dobu neurčitou v rámci
schématu posílení PS, zejména v trase TR Vítkov – TR Přeštice. Zastupitelstvo obce
pověřuje paní starostku jejím podpisem
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-0010180/1/VB Vranov, TC, u rozvodny p. č. 484/18, kNN,
mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s.. Věcné břemeno se týká parcel č. 509/8, 596/1 a 596/4 v k.
ú. Vranov u Stříbra. Dotčená celková plocha činí 9,9 m2. OZ pověřilo starostku jejím
podpisem.
5. Žádost pana XX o pokácení stromu na obecním pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Obce Vranov.
Pan XX si pokácí strom na vlastní náklady v době vegetačního klidu.

6. Žádost manželů XX o prodej pozemku p. č. 399/11o výměře 69 m2 v k. ú. Svinná u Stříbra.
Prodej pozemku byl schválen, neboť se jedná o pozemek – trvalý travnatý porost a obec
nemá žádné plány s tímto pozemkem. Navrhovaná cena pozemku je 120,- Kč za 1 m2.
Pokud budou manželé XXs touto cenou souhlasit, bude prodej pokračovat dle platných
zákonů o prodeji pozemků.
7. Žádost pana XX o prodej pozemků p. č. 511/45 o výměře 29 m2, 511/46 o výměře 6 m2,
511/47 o výměře 4 m2 a 609/4 o výměře 4 m2 v k. ú. Vranov u Stříbra. Prodej pozemku byl
schválen, neboť se jedná o pozemek, se kterým obec nemá žádné plány (ostatní plocha).
Navrhovaná cena pozemku je 50,- Kč za 1 m2. Pokud bude pan XX s touto cenou souhlasit,
bude prodej pokračovat dle platných zákonů o prodeji pozemků.
8. Žádost pana XX o pronájem sálu KD ve Vranově na 27. 9. 2015 z důvodu pořádání
Václavské zábavy. OZ schválilo, že pronájem sálu bude bez nájemného.
9. Navýšení cenové nabídky firmy PPP Okna na výměnu oken v bytě v domě č. p. 35 o
10 000,- Kč z důvodu nečekaných stavebních problémů.
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 1. 10. 2015.

Ve Vranově: 8. 9. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Mgr. Tomášková Kateřina

……………………………..
Hanzlík Jiří

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.

