Usnesení
z 34. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 15. 2. 2018
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Mgr. K. Tomášková,
R. Špatenka, Pokorná J., Ing. A. Kinkal
Nepřítomni: 0
Hosté:
2
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, 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
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
2. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst, které zaslala
Česká asociace odpadového hospodářství
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Hanzlík J. a pan Ing. Kinkal A.
3. Žádost paní XX o pronájem klubovny ve Vranově na 3. 3. 2018 za účelem soukromé akce.
Nájemné za dobu pronájmu 200,- Kč
4. Žádost pana XX o povolení pokácení dubu na pozemku p. č. 65/8 v k. ú. Obce Vranov,
který je ve vlastnictví žadatele. Strom větvemi a kořeny ohrožuje chatu.
5. Žádost pana XX o povolení pokácení dvou bříz na pozemku p. č. 88/14 a 88/13, v k. ú.
Obce Vranov, které jsou ve vlastnictví žadatele. V případě větru hrozí ulomení větví a
možnost poranění osob.
6. Výměnu dveří u klubovny (bývalý obchod) a u klubovny fotbalistů. Rozpočet 37 119,- Kč
7. Novému nájemci pohostinství ve Vranově panu XX povolení rekonstrukce objektu.
Rekonstrukci provede sám na vlastní náklady (nové rozvody elektriky, voda v kuchyni,

8.

9.
10.

11.
12.

stavební práce, vymalování ….). Na základě této skutečnosti se zastupitelstvo usneslo, že po
dobu tří let nebude pan XX platit nájem. Vše bude ošetřeno smlouvou.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0012846/VB1 mezi obcí Vranov a ČEZ Distribuce, a. s. zastoupena OMEXOM GA
Energo, s. s. o. na pozemku p. č. 598/3 v k. ú. Vranov u Stříbra. Zastupitelstvo obce
pověřilo starostku podpisem této smlouvy.
Dodatek smlouvy č. 1/2018 ke smlouvě č. 5189 Převzetí, přeprava a zpracování odpadu
mezi obcí Vranov a Eko-Separem, s. r. o. Nýřany.
Žádost Nájemce honitby Vranov č. 53 (myslivci) o příspěvek na ceny na pravidelnou akci –
Velikonoční pětiboj, která se bude konat dne 31. 3. 2018. Zastupitelstvo schválilo příspěvek
5000,- Kč.
Žádost Fotbalistů Jiskry Vranov o příspěvek na činnost klubu. Zastupitelstvo schválilo
příspěvek 20 000,- Kč.
Žádost Stodské nemocnice a. s. o dotaci z rozpočtu obce na nákup vybavení nemocnice.
Zastupitelstvo schválilo dotaci 5 000,- Kč.
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 bude konat – 15. 3. 2018
Ve Vranově: 22. 2. 2018
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Jiří Hanzlík

……………………………..
Ing. Antonín Kinkal

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.

