Usnesení
z 30. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 12. 10. 2017
Přítomni:

6 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Ing. A. Kinkal,
Mgr. K. Tomášková, R. Špatenka, Pokorná J.
Nepřítomni: Pokorná J.
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. 6-0-0
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. Zprávu zástupce Městských lesů Stříbro pana Balvína, který seznámil zastupitelstvo s
budoucí spoluprací s obcí Vranov a hospodařením na lesních pozemcích obce. Do příštího
zasedání připraví smlouvu o propachtování lesních pozemků na základě vydaného nového
Lesního hospodářského plánu.
3. Informaci o konané schůzce s občany Vranova o možnosti využívat pro seniory služby
Seniortaxi a zavedení pravidelného ranního odvozu dětí do školy. Tato možnost služby byla
mezi občany přijata s nadšením hlavně u rodičů dětí chodících do školy. Na základě této
schůzky budou pozváni zástupci firmy provozující tyto služby a budou dojednány
podmínky pro zkušební provoz na tři měsíce od 1. 1. 2018.
4. Přípravou voleb do Poslanecké sněmovny ČR
5. Dne 4. 11. 2017 se bude konat v obci Vranov brigáda na spadené listí.
6. Dne 9. 12. 2017 se bude konat Mikulášská nadílka v sále KD od 14,00 hodin.
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Mach S. a pan Hanzlík J.

3. Zimní údržba – zastupitelstvo obce Vranov schválilo, že zimní údržbu v obci bude
vykonávat pan Petr Kinkal za stejných podmínek jako v loňském roce (600 Kč za hodinu
včetně DPH).
4. Cenu balíčků pro děti 250,- Kč na Mikulášskou nadílku. Do 23. 11. si mohou objednat
balíčky zájemci pro děti, které nemají trvalé bydliště v obci.
Do příloh a všech dokumentů možno nahlédnout na Obecním úřadě ve Vranově.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy zastupitelstva obce Vranov. 6 - 0 - 0
Příští zasedání se bude konat – 9. 11. 2017
Ve Vranově: 18. 10. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Mach Stanislav

……………………………..
Hanzlík Jiří

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.

