Usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 9. 6. 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
Hlasování zastupitelů obce probíhá v pořadí: pro – proti – zdržel se hlasování
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, protokolární část
Vodovod Vranov – informace, Smlouva o dodávce pitné vody - schválení
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, pozemky
Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka za rok 2015
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 zajištění provozu vodovodu
3. Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2015
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Mgr. Tomášková a pan Špatenka.
3. Smlouvu o směně pozemků mezi obcí Vranov a paní XX. Dále bude postupováno dle
zákona o nakládání s pozemky.
4. Příjem dotace 480 000,- Kč od KÚ PK na rekonstrukci rybníka v obci Svinná
5. Firmu Dybs na zhotovení rekonstrukce rybníka v obci Svinná. Firma předložila nejnižší
položkový rozpočet na danou akci.
6. Žádost paní XX o prodej pozemku p. č. 577/2 v k. ú. Svinná u Stříbra o výměře 119 m2.
Cena za 1 m2 – 50,- Kč + výlohy související s prodejem
7. Příspěvek 5 000,- pro Stodskou nemocnici a. s. na pořízení narkotizačního přístroje

8. Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
9. Závěrečný účet obce Vranov za rok 2015 a to bez výhrad
10. Účetní uzávěrku za rok 2015 – bez výhrad.

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: 14. 6. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Mgr. Tomášková K.

……………………………..
Špatenka R.

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.

