Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 22. 12. 2016
Přítomni:

5 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, R. Špatenka,
Ing. A. Kinkal
Nepřítomni: 0
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.
6.
7.

Zahájení, protokolární část
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočtové změny č. 2 k 31. 12. 2016
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, pozemky
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 5-0-0
Usnesení
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. Informace k rekonstrukci rybníka v obci Svinná
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Špatenka Radek a pan Mach Stanislav
3. Na minulém zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017. Po projednání a
připomínkování byly provedeny některé změny a rozpočet byl schválen jako schodkový (bylo
přihlédnuto na skutečnost, že platba za rekonstrukci rybníka ve Svinné bude v roce 2017.) K
nahlédnutí na OÚ nebo na úřední desce na stránkách obce.
4. Rozpočtové změny č. 2 k 31. 12. 2016.
5. Žádost pana XX nájemce honitby Vranov č. 53 na pronájem sálu v kulturním domě ve Vranově
na den 14. 1. 2017 za účelem mysliveckého posezení – poslední leč.
6. Dodatek smlouvy mezi obcí Vranov a firmou Dybs Plzeň s. r. o. o prodloužení termínu plnění
do 31. 1. 2017 na rekonstrukci rybníka v obci Svinná.

C. Odkládá
Žádost paní XX o provedení prořezávky stromu (lípa), který stojí na obecním pozemku p. č.
262/2 v k. ú. Svinná u Stříbra. Lípa stojí ve stráni a její větve jdou nad kolnou žadatelky, kde
hrozí poničení střechy. Dále její větve zasahují nad příjezdovou cestu žadatelky a nad silnici. Při
pádu větví hrozí i poranění člověka. Protože jde o starý a mohutný strom, dohodlo se
zastupitelstvo, že bude přizván nezávislý odborník a ten provede posouzení stavu stromu.
Zároveň zastupitelstvo obce dohodlo, že nechá prořezat lípy na návsi kolem rybníka. Zajistí
starostka.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy zastupitelstva obce Vranov. 5 - 0 - 0
Příští zasedání se bude konat – 2. 2. 2017.

Ve Vranově: 28. 12. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Mach Stanislav

……………………………..
Špatenka Radek

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.

