Usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 1. 9. 2016
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka, Ing. A. Kinkal, J. Pokorná
Nepřítomni: 0
Hosté:
0
Místo konání: Obecní úřad Vranov
Zahájení:
17,00 hod
Ukončení:
18,30 hod
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, protokolární část
Vodovod Vranov – informace
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, pozemky
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr
Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 7-0-0

Usnesení
Hlasování zastupitelů obce probíhá v pořadí: pro – proti – zdržel se hlasování
Zastupitelstvo obce Vranov:
A. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
Informace k zajištění provozu vodovodu
Spuštění nových webových stránek obce
Že v měsíci září bude provedena výměna počítače v kanceláři obecního úřadu
Upozornění starostky obce na nestabilitu některých dětských prvků v dětském koutku ve
Vranově. Do příštího zasedání bude provedeno šetření na místě.
6. Firma Dybs, která bude provádět rekonstrukci rybníka v obci Svinná, zahájí svoji práci
koncem září začátkem října
7. Přípravou Voleb do zastupitelstva kraje, které se budou konat 7. a 8. 10. 2016.
1.
2.
3.
4.
5.

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Mach Stanislav a pan Hanzlík Jiří
3. Žádost paní XX o prodej pozemku p. č. 53/15 v k. ú. Vranov u Stříbra o výměře 38 m2.
Prodej pozemku byl schválen za 150,- Kč za jeden metr čtvereční + náklady spojené s
prodejem. Pokud bude paní XX souhlasit, bude pokračovat prodej dle zákona o prodeji
pozemků
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti. Tato smlouva je mezi firmou ČEZ
Distribuce, a. s. a obcí Vranov pojednává o zřízení věcného břemene na pozemcích patřící
obci Vranov p. p. č. 596/1, p. p. č. 596/4, p. p. č. 596/7 v k. ú. Vranov u Stříbra

5. Žádost paní XX majitelky chaty č. e. 235 v k. ú. Vranov u Stříbra o poražení stromu –
smrku, který se nachází na jejím pozemku. Strom je napaden škůdci a od vrcholu usychá.
Hrozí napadení i ostatních stromů i poranění osob pohybujících se na pozemku při pádu
suchých větví. Paní XX si poražení zajistí sama na vlastní náklady. Smrk bude poražen
v době vegetačního klidu.
6. Rozpočet financí na opravu radiátorů v kulturním domě ve Vranově. Rozpočet je 85 000,Kč a opravu provede firma Šrámek Instalcentrum s. r. o..
C. Neschvaluje
1.

Žádost pana XX bytem XX o pořízení změny Územního plánu Vranov. Pan XX žádá o změnu
využití p. p. č. 157/5 v k. ú Vranov u Stříbra, která je ve vlastnictví žadatele. Navrhovaná
změna využití plochy je výstavba rodinného domu se zahradou. V ÚP Vranov (vydaný 28. 8.
2014, nabytí účinnosti 16. 9. 2014) se p. p. č. 157/5 v k. ú Vranov u Stříbra nachází
v zastavitelné ploše Z14 a ploše územní rezervy R1.
Z14 – plocha bydlení na východě obce jižně pod silnicí III/19329, bydlení v rodinných domech
– venkovské
R1 – územní rezerva pro bydlení na východě obce Vranov – BV
ÚP Vranov vymezil plochy a koridory územních rezerv a stanový možnost budoucího využití,
včetně podmínek pro jeho prověření. Pro plochu R1 byla stanovena tato podmínka: Územní
rezerva R1 bude zapracována do ÚP jako zastavitelné plochy bydlení změnou ÚP po prokázání
využití 95% součtu zastavitelných ploch bydlení ve Vranově. Vzhledem ke skutečnosti, že
zastavitelné plochy pro venkovské bydlení (Z3, Z5, Z12, Z15, Z29) navržené v Územním plánu
Vranov nejsou využity v rozsahu 95%, zastupitelstvo obce Vranov neschválilo pořídit změnu
ÚP Vranov.

D. Odkládá
1. Žádost chatařů z chatové oblasti Údolí mlhy v k. ú. Svinná u Stříbra o příspěvek na opravu
části cesty, která byla poničena přívalovým deštěm letos v červnu. Chataři by si zajistili opravu
i techniku svépomocí po obci žádají schválení příspěvku za materiál a pronájem techniky
přibližně do 20 000,-. Proplacení by bylo na základě předložení účtů. Pan Ing. Kinkal navrhl
šetření na místě a prokonzultování skutečnosti, zda navrhované řešení splní problém
s poničením cesty v době přívalových dešťů. Šetření na místě se bude konat v sobotu 3. 9. 2016
od 9,00 hod.
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 konat – bude upřesněno později.
Ve Vranově: 7. 9. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
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.

