Zápis a usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vranov,
konaného dne 24. 10. 2019, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostkou obce Mgr. Kateřinou Tomáškovou („dále jako „předsedající“).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vranov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 10. 2019 do 24. 10. 2019
(příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatovala, že přítomno je 6 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7 (p. Špatenka – omluven), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Host – 1.
Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovatele zápisu paní Dagmar Spievakovou a pana Miroslav Uzla
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zapisovatelem je starostka obce.
Přijato bez připomínek
Výsledek hlasování:
Pro
6 ( Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 1 /12/2019 bylo schváleno.
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č.1). Před hlasováním
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu dnešního zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje následující program dnešního zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Zpráva o uplatňování ÚP, změna Územního plánu
Smlouva o prodeji pozemku
Žádosti občanů
Diskuze

8. Informace starostky
9. Závěr
Pro
6 ( Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 2 /12/2019 bylo schváleno.
Bod 3 – Kontrola usnesení
Předsedající přečetla usnesení z minulého VZ. Dále předsedající oznámila, že zápis z 11. zasedání
je ověřen, nebyly podány žádné připomínky a je zde k nahlédnutí. Veškerá přijatá usnesení byla
splněna.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 4 – Zpráva o uplatňování ÚP, změna Územního plánu
Předsedající seznámila zastupitele se zprávou o uplatňování ÚP a s připravovanou změnou č. 1 ÚP
Vranov. Pořizovatel ÚP – Městský úřad Stříbro ještě podal žádost na Krajský úřad, zda má být
návrh posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí. Vyjádření není ještě k dispozici, proto se
bude změna č.1 ÚP projednávat na příštím zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 – Smlouva o prodeji pozemku
Předsedající předložila zastupitelstvu obce Smlouvu o prodeji pozemku p.č. 76/4v k.ú Vranov u
Stříbra o výměře 211 m2. Kupující:XXX, bytem: XXX. Kupní cena: 100,- Kč/ m2. Záměr prodeje
byl vyvěšen na úřední desce dne 2.10.2019 a sejmut z úřední desky dne 17.10.2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje prodej pozemku p. č. 76/4 v k.ú. Vranov u
Stříbra a schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p.č. 76/4 v k.ú. Vranov u Stříbra, kupující: XXX,
bytem: XXX, dat. nar. XXX. Kupní cena: 21 100,- Kč a 1000,- Kč náklady na vyhotovení smlouvy
a návrhu na vklad.
Výsledek hlasování:
Pro
6 (Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 3 /12/2019 bylo schváleno.
Bod 6 - Veřejné osvětlení – cenová nabídka, návrh smlouvy o dílo
Přesedající předložila zastupitelstvu obce cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo na akci
„Prodloužení veřejného osvětlení“. Cenová nabídka od firmy ČESKO-BAVORSKÁ spol. s r.o.,
cena bez DPH 376.014 Kč,- , cena s DPH 454.977 Kč,- .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo

na akci „Prodloužení veřejného osvětlení“. Zhotovitel stavby: ČESKO-BAVORSKÁ spol. s r.o., se
sídlem: Stříbrská 380,Kladruby 349 61, IČO: 18251889.
Výsledek hlasování:
Pro
6 (Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 4/12/2019 bylo schváleno.
Bod 7– Žádostí občanů
A) Žádost pana XX, předsedy výboru MS Diana Vranov o zapůjčení sálu KD na den 23.11.2019 za
účelem myslivekého posezení – Poslední leč a na den 11.1.2020 za účelem mysliveckého posezení
po naháňce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje žádost MS Diana Vranov o zapůjčení sálu
KD na dny 23.11.2019 a 11.1.2020 za těchto podmínek – bude uhrazeno 1000,- za otop za každou
akci. S MS Diana Vranov bude sepsána smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování:
Pro
6 (Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 5 /12/2019 bylo schváleno.
B) Žádost pana XX, předsedy klubu TJ Jiskra Vranov o poskytnutí finanční částky 15 000,- na
činnost klubu a částky 5000,- Kč na nákup drobných dárků pro hosty při příležitosti oslav 50tého
výročí založení klubu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje žádost TJ Jiska Vranov o poskytnutí
částky 15 000,- na činnost klubu v roce 2020 a částky 5000,- na nákup drobných dárků pro hosty
při příležitosti oslav 50tého výročí založení klubu. Obě částky budou zapracovány do rozpočtu pro
rok 2020 a budou vyplaceny v roce 2020.
Výsledek hlasování:
Pro
6 (Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 6 /12/2019 bylo schváleno.
Bod 12 - Diskuze
Žádný příspěvek

Bod 13 – Informace starostky
Starostka podala ZO informační mix o činnosti obce:
Členové TJ Jiskra Vranov již vyřezali dřeviny u vodárny. Po oschnutí pořezaných dřevin se provede
spálení.
31. 10. 2019 jede starostka obce na Krajský úřad, na odbor regionálního rozvoje podepsat smlouvy
o poskytnutí dotací na rekonstrukci KD a prodloužení VO.
Dotace na sanaci kapličky ve Vranově je již vyúčtována a uzavřena. Krajský úřad poskytl částku ve
výši 40 000,- Kč, Obec Vranov z rozpočtu obce uhradila 100 000,- Kč. V příštím roce pokud bude
vypsán dotační titul na sakrální stavby, bude se pokračovat v opravě kapličky.
ZO bere informace starostky na vědomí
Bod 11 – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,10 hod.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Příští zasedání se bude konat – 21. 11. 2019 od 17hod.
Ve Vranově: 1. 11. 2019
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Mgr. Kateřina Tomášková

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Dagmar Spievaková

……………………………..
Miroslav Uzel

