Zápis a usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Vranov,
konaného dne 5. 8. 2021 od 17:00 hodin.
Bod 1 - 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 29. 7. 2021 do 5. 2. 2021 (příloha
č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatovala, že přítomno je 5
členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů (paní Spievaková a pan Špatenka omluveni), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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. Žádné připomínky, ani návrhy
nebyly podány.
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.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Kontrola usnesení
Nákup herních prvků pro dětské hřiště ve Svinné
Různé
Diskuze

8. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro
5 ( Mach, Niebauer, Prokop, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 1 /30/2021 bylo schváleno.

Bod 3 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovatele zápisu pana Miroslava Uzla a pana Stanislava Macha.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zapisovatelem je starostka obce.
Přijato bez připomínek
Výsledek hlasování:
Pro
5 ( Mach, Niebauer, Prokop, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 2 /30/2021 bylo schváleno.
Bod 4 – Kontrola usnesení
Předsedající přečetla usnesení z minulého VZ. Dále předsedající oznámila, že zápis z 29. zasedání
je ověřen, nebyly podány žádné připomínky a je zde k nahlédnutí. Veškerá přijatá usnesení byla
splněna.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 –Nákup herních prvků pro dětské hřiště ve Svinné
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí maminek ze Svinné, zda by se mohlo v obci Svinná
udělat pro děti hřiště, resp. nakoupit herní prvky. V současné době je v obci Svinná 14 dětí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje částku 40 000,- Kč na nákup herních
prvků pro dětské hřiště v obci Svinná.
Výsledek hlasování:
Pro
5 ( Mach, Niebauer, Prokop, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 3 /30/2021 bylo schváleno.
Bod 6 – Různé
a) Starostka informovala zastupitele, že dne 25.9.2021 proběhne za přítomnosti stříbrského faráře
vysvěcení kapličky ve Vranově. Poté bude v sále KD následovat posezení s občany a s hudbou.
b) Ve dnech 8. a 9.10. 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Bod 10 – Diskuze
Nebyl žádný příspěvek

Bod 11 – Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,00 hod.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Příští zasedání se bude konat – 9. 9. 2021 od 17hod.
Ve Vranově: 15. 8. 2021
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Mgr. Kateřina Tomášková

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Miroslav Uzel

……………………………..
Stanislav Mach

