Usnesení
z 32. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 7. 12. 2017
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Ing. A. Kinkal,
Mgr. K. Tomášková, R. Špatenka, Pokorná J.
Nepřítomni: 0
Hosté:
1
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.
2.

Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
Informace o přípravě Volby prezidenta ČR

B. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

5.

Program zasedání OZ.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Kinkal A. a paní Mgr. Tomášková K.
Výpověď pana XX z pronájmu pohostinství ve Vranově k 1. 3. 2018
Nového nájemce pohostinství ve Vranově. Protože pan XX už o svém ukončení pronájmu
hovořil delší dobu, byly na obecní úřad podány dvě žádosti o pronájem pohostinství ve
Vranově. Starostka obce pozvala oba zájemce na dnešní zastupitelstvo, aby pohovořili o
zamýšleném podnikatelském záměru a plánech. Zastupitelé obce pokládali zájemcům dotazy a
na základě těchto skutečností rozhodli o budoucím nájemci. Stal se jím pan XX.
Smlouvu o přepravě osob mezi obcí Vranov a Taxi službou Aliko. Tato služba je poskytnuta
občanům trvale žijícím v obci Vranov nebo Svinná. Na základě zakoupené jízdenky na
obecním úřadě, budou moci občané cestovat do Stříbra a zpět 2x týdně.
Děti ráno do školy denně. Zastupitelstvo obce předloženou smlouvu schválilo. Smlouva bude
platit od ledna 2018. Ceny za jízdné taxi byly schváleny takto:

6.
7.
8.

Z Vranova – Školáci 500 Kč za měsíc
Ze Svinné – Školáci 350 Kč za měsíc
Děti jednotné jízdné 25 Kč
Děti jednotné jízdné 20 Kč
Dospělí jednotné jízdné 50 Kč
Dospělí jednotné jízdné 35 K
Rozpočet obce Vranov na rok 2018. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
Změny rozpočtu obce Vranov č. 2 k 31. 12. 2017
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-0012066/1 Vranov, TC, p. č. 509/15 kNN mezi obcí Vranov a ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupena firmou SPIE Elektrovod a. s.. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku podpisem této
smlouvy

C. Odkládá
1.

Žádost pana XX o pokácení stromu (lípy) stojícího na pozemku obce p. č. 571/1 k. ú. Vranov
u Stříbra. Lípa stojí u pozemku obce na pokraji svahu, nakloněná na jeho pozemek. Při větru
padají suché větve stromu na jeho pozemek. Pokud bude obec souhlasit s pokácením je
schopen zajistit pokácení a likvidaci na vlastní náklady. Zastupitelstvo rozhodlo o odložení
rozhodnutí, neboť nechá obec vypracovat posudek na tuto lípu i některé další stromy v obci.
Zajistí pan Ing. Kinkal.
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 – 18. 1. 2018

Ve Vranově: 13. 12. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Ing. Kinkal Antonín

……………………………..
Mgr. Tomášková Kateřina

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.

