Zápis
z 37. zasedání Zastupitelstva obce Vranov,
konaného dne 24. 5. 2018, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00
hodin starostkou obce Miloslavou Svobodovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1/VZ37)
konstatoval, že je přítomno sedm ze sedmi zastupitelů, takže je zastupitelstvo
usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu p. Jiřího Hanzlíka a p. Radka Špatenku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přijato bez připomínek
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka,Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č.2/VZ37). Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Byly podány dva návrhy na doplnění bodů programu (žádosti občanů).
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu dnešního zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje následující program dnešního zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Informace GDPR - Pověřenec
Projednání smlouvy o zpracování osobních údajů – Galileo Corporation s. r. o.
Žádost o změnu ÚP obce (ve Svinné)
Dohoda o spolupráci – dopravní a obslužná infrastruktura v obci Svinná

8) Smlouva o dílo – Rekonstrukce VO – Vranov, Svinná
9) Pronájem klubovny
10) Žádost o výměnu sklepních oken (budova č. p. 4)
11) Diskuse
12) Informace starostky
13) Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 1 /37/18 bylo schváleno.
Bod 3 – Kontrola usnesení
Předsedající přečetla usnesení z minulého VZ. Dále předsedající oznámila, že zápis
z 36. zasedání je ověřen, nebyly podány žádné připomínky a je zde k nahlédnutí. Veškerá
přijatá usnesení byla splněna.
Bod 4 – Informace GDPR - pověřenec
Pro obec Vranov vykonává funkci pověřence paní Lenka Albertová (DSO Stříbro).
Kontakty na paní Albertovou jsou vyvěšeny na stránkách obce Vranov.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Bod 5 - Projednání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí Vranov a firmou
Galileo Corporation s. r. o
Předsedající předložila smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Vranov a
firmou Galileo Corporation s. r. o, kterou je třeba uzavřít na základě Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje předloženou smlouvu o zpracování osobních údajů
mezi obcí Vranov a firmou Galileo Corporation s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 2/37/18 bylo schváleno.
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Bod 6 – Žádost o změnu Územního plánu obce
Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost pana XX o pořízení změny č. 1
Územního plánu Vranov, v obci Svinná. Žadatel požaduje - pro zastavitelnou plochu Z28 je v
textové části UPD nesplnitelná podmínka využití min. 75% zastavitelné plochy Z19 ve
Svinné. Tuto plochu vlastní tři vlastníci. Dva z vlastníků neuvažuje s výstavnou RD v této
lokalitě. Ani při výstavbě dvou RD by nebyla splněna podmínka UPD. Dopravní napojení
plochy Z28 je přímo z místní komunikace, plocha Z19 se nachází za stávající linií rodinných
domů a dopravní přístupnost je přes stávající RD.U stávající cesty nevychází při napojení na
silnici č. III/19329 rozhledové poměry
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce (schvaluje, neschvaluje, odročuje):
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití § 44
stavebního zákona návrh na pořízení Změny č. 1 Územní plán Vranov.
Zastupitelstvo obce určuje:
Starostku obce Vranov paní Miloslavu Svobodovou pro spolupráci s pořizovatelem územního
plánu, tj. Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování.
Důvodová zpráva:
Návrh na pořízení změny Územního plánu Vranov podal pan XX. Návrh na pořízení změny
územního plánu byl posouzen ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska úplnosti návrhu a souladu s právními
předpisy. Návrh splňuje všechny stanovené náležitosti.
XX žádá o zrušení podmínky pro zastavitelnou plochu Z28: pro zahájení výstavby na této
ploše bydlení nutno prokázat využití min. 75% zastavitelné plochy bydlení Z19 ve Svinné pro
výstavbu.
Důvody pro pořízení Změny č. 1 ÚP Vranov: Pro zastavitelnou plochu Z28 je v textové části
UPD nesplnitelná podmínka využití min. 75% zastavitelné plochy Z19 ve Svinné. Tuto
plochu vlastní tři vlastníci. Ani jeden z vlastníků neuvažuje s výstavnou RD v této lokalitě.
Jeden vlastník je těžce nemocný, druhý nyní investoval do koupě bytu ve Stříbře a jeho
pozemek má výměru na výstavbu RD nedostatečnou. Ani při výstavbě dvou RD by nebyla
splněna podmínka UPD. Dopravní napojení plochy Z28 je přímo z místní komunikace, plocha
Z19 se nachází za stávající linií rodinných domů a dopravní přístupnost je přes stávající RD.U
stávající cesty nevychází u napojení na silnici č. III/19329 rozhledové poměry.
Žadatel navrhuje se podílet úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu
souvislosti se zrušením podmínky pro zastavitelnou plochu Z28 v plné výši.
Územním plán Vranov byl vydaný Zastupitelstvem obce Vranov dne 28. 8. 2014, číslem
usnesení 43, nabytí účinnosti 16. 9. 2014.
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Ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona budou o výsledku jednání zastupitelstva obce
bezodkladně navrhovatel pořízení změny územního plánu a úřad územního plánování (tj.
Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování) informováni.
Výsledek hlasování:
Pro 6 (Hanzlík, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 1 (Kinkal)
Usnesení č. 3/37/18 bylo schváleno.
Bod 7 – Dohoda o spolupráci
Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost pana XX a ostatních vlastníků pozemků
o pořízení dohody o spolupráci mezi žadateli a obcí Vranov. Jde o upřesnění práv a
povinností smluvních stran souvislosti s vybudováním nové veřejné a dopravní infrastruktury
na pozemcích žadatelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje dohodu o spolupráci mezi obcí Vranov, panem XX a
ostatními vlastníky pozemků p. č. 295/17, 295/16 a 295/15 v k. ú. Svinná u Stříbra o
pořízení dohody o spolupráci. Dohoda se týká upřesnění práv a povinností smluvních stran
souvislosti s vybudováním nové veřejné a dopravní infrastruktury na pozemcích žadatelů.
Výsledek hlasování:
Pro 6 (Hanzlík, Pokorná, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka)
Proti 0
Zdrželi 1 (Kinkal)
Usnesení č. 4/36/18 bylo schváleno.
Bod 8 – Pronájem klubovny
Předsedající předložila zastupitelstvu obce smlouvu o dílo mezi obcí Vranov a Správou
majetku města Stříbra s. r. o. na provedení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Vranov,
Svinná“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje předloženou smlouvu o dílo mezi obcí Vranov a
Správou majetku města Stříbra s. r. o. na provedení akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – Vranov, Svinná“
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 5/37/18 bylo schváleno.
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Bod 9 – Žádost o pronájem
Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost pana XX o pronájem klubovny v obci
Vranov na den 9. 6. 2018 v případě špatného počasí k uspořádání soukromé akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje žádost pana XX o pronájem klubovny v obci Vranov
na den 9. 6. 2018 v případě špatného počasí k uspořádání soukromé akce. S panem XX
bude sepsána smlouva.
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 6/37/18 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o výměnu oken sklepních prostor
Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost pana XX o výměnu oken sklepních
prostor u budovy č. 4 v obci Vranov. Tyto sklepní prostory má žadatel bezplatně pronajaty ke
zkoušení jeho hudební skupiny. Náklady na pořízení oken a instalaci zajistí sám žadatel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje žádost pana XX o výměnu oken sklepních prostor u
budovy č. 4 v obci Vranov. Tyto sklepní prostory má žadatel bezplatně pronajaty ke
zkoušení jeho hudební skupiny. Náklady na pořízení oken a instalaci zajistí sám žadatel.
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 7/37/18 bylo schváleno.
Bod 11 – Zpráva starostky
Starostka podala ZO informační mix o činnosti obce:
-

-
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Dne 30. 4. 2018 proběhl audit hospodaření obce za rok 2017 –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
V měsíci květnu proběhla oprava studní na návsi ve Svinné a před
obecním úřadem ve Vranově – cena 19 360,- Kč
Byla zahájena kontrola Krajskou hygienickou stanicí (pracoviště
Tachov). Byl proveden pracovníky hygienické stanice odběr pitné
vody v Pohostinství Vranov a vzorky předány k rozboru.
Byly odeslány 2000,- Kč na činnost organizace Svazu tělesně
postižených ČR místní organizaci ve Stříbře.
Projednání zprávy Lesů města Stříbra o Kůrovcové kalamitě na
lesních pozemcích obce Vranov. Je zde evidováno několik stovek

-

napadených stromů, které budou v nejbližším možném termínu
postupně odtěženy.
Dne 9. 6. 2018 se uskuteční oslava Dne dětí. Na tuto akci bude
z rozpočtu obce uvolněno 5 tisíc Kč.

ZO bere zprávu starosty na vědomí
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Hanzlík, Kinkal, Svobodová, Tomášková, Mach, Špatenka, Pokorná)
Proti 0
Zdrželi 0
Bod 12 – Diskuze
Nebyl žádný příspěvek
Bod 13 – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.20 hod.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Příští zasedání se bude konat – 21. 6. 2018

Ve Vranově: 30. 5. 2018
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Jiří Hanzlík

……………………………..
Radek Špatenka

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.
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