Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 10. 12. 2015
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, J. Pokorná, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka, Ing. A. Kinkal
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.
6.

Zahájení, protokolární část
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů
Rozpočet obce na rok 2016
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

Výše uvedený program zasedání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 7-0-0
4. Usnesení
Hlasování zastupitelů obce probíhá v pořadí: pro – proti – zdržel se hlasování
Zastupitelstvo obce Vranov:
A. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
Pan Kinkal seznámil zastupitelstvo s pokračováním akce Rozšíření vodovodu Vranov.
Dne 17. 12. 2015 se koná závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Rozšíření vodovodu Vranov“.
Vánoční lampionový průvod se bude konat 19. 12. 2015 od 16,30 hodin. Sraz účastníků „U
Ženíšků“.
5. Na Silvestra 31. 12. 2015 (Čt) bude starostka obce na obecním úřadě přítomna jen do
13, 00 hodin. Odpolední úřední hodiny se nebudou konat.
1.
2.
3.
4.

B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Špatenka R. a pan Hanzlík J.
3. Rozpočet obce na rok 2016. Do rozpočtu obce lze nahlédnout na obecním úřadě nebo na
elektronické úřední desce.
4. Úpravu rozpočtu č. 2 za rok 2015 k dané skutečnosti na konci roku.

5. Žádost pana XX o pokácení stromu na pozemku obce p. č. 609/1 v k. ú. Vranov u Stříbra,
který se nachází před jeho domem. Strom je poničený, usychá a padající větve ohrožují jeho
rodinný dům. Je zde možnost i poranění osob.
6. Žádost Honitby Vranov o pronájem sálu KD ve Vranově na 9. 1. 2016 od 17,00 hodin.
Myslivci zde budou pořádat Poslední leč.
7. Žádost pana XX o prodloužení veřejného osvětlení k jeho rodinnému domu č. p. 56 v obci
Vranov. Tato akce bude provedena v roce 2016 zároveň s prodloužením VO v části obce
směrem ke Stříbru.
8. Žádost pana XX a paní XX o povolení a zřízení vodovodní přípojky k rodinným domům
č. p. 40 a11. OZ schválilo zřízení vodoměrných šachet na pozemku p. č. 609/1 (u studny),
který je ve vlastnictví obce. Do těchto šachet bude napojeno stávající připojení k rodinným
domům č. p. 11 a č. p. 40 vedoucí v součastné době ke studni a je majetkem žadatelů.
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 21. 1. 2016.

Ve Vranově: 15. 12. 2015
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

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

……………………………..
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.

