Usnesení
z 33. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 18. 1. 2018
Přítomni:

6 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Mgr. K. Tomášková,
R. Špatenka, Pokorná J.
Nepřítomni: Ing. A. Kinkal
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. Zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Špatenka R. a paní Pokorná J.
3. Žádost pana XX o pronájem sálu KD ve Vranově na 11. – 13. 5. 2018 za účelem
trampského posezení – neveřejná akce. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem. Nájemné za
celou dobu pronájmu 1600,- Kč
4. Žádost obce Sytno zastoupené starostou panem Václavem Bodišem o pronájem sálu KD ve
Vranově na 24. 2. 2018 z důvodu pořádání plesu Stříbrských ostrůvků. Zastupitelstvo obce
schválilo pronájem. Nájemné za pronájem sálu + kotelny (dříví, uhlí) 2500,- Kč.
5. Zakoupení uhlí do kulturního domu.
6. Zakoupení kamen do prostor bývalého obchodu. Bude zde zřízena klubovna pro scházení se
občanů obce
7. OZ schvaluje a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci na Krajský úřad
Plzeňského kraje „Projekty obcí“ na akci rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna lamp za
LED lampy)

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0011457 Vranov, TC, U Nádraží p. č. 245/29
kNN mezi obcí Vranov a ČEZ Distribuce, a. s. zastoupena Senergo, s. s.
C. Odkládá
1. Žádost pana XX o pokácení stromu (lípy) stojící 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. Na minulém zasedání zastupitelstvo
rozhodlo o odložení rozhodnutí, neboť nechá obec vypracovat posudek na tuto lípu i
některé další stromy v obci. Po zjištění a dotazech u firem zabývajících se vypracováním
těchto posudků bylo zjištěno, že ho lze vypracovat v době kdy má strom listy proto
zastupitelstvo odkládá rozhodnutí po vypracování tohoto posudku.
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 – 15. 2. 2018
Ve Vranově: 24. 1. 2018
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Špatenka Radek

……………………………..
Pokorná Jana

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.

