Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 27. 10. 2016
Přítomni:

7 členů zastupitelstva- S. Mach, K. Tomášková Mgr., M. Svobodová,
J. Hanzlík, R. Špatenka, Ing. A. Kinkal, J. Pokorná
Nepřítomni: 0
Hosté:
2
Místo konání: Obecní úřad Vranov
Zahájení:
17,00 hod
Ukončení:
18,30 hod
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, protokolární část
Vodovod Vranov – informace
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. Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
2. Informace k zajištění provozu vodovodu
3. Dne 17. 12. 2016 od 17,00 hodin se bude konat Vánoční lampionový průvod s pouštěním
lampionků s přáním Ježíškovi.
B. Schvaluje
1. Program zasedání OZ.
2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Špatenka Radek a paní Mgr. Tomášková Kateřina
3. Žádost pana XX o povolení pokácení stromu (bříza), který stojí na obecním pozemku p. č.
585 v k. ú. Svinná u Stříbra. Bříza stojí ve stráni a část jejích kořenů je poodkryta a naklání
se nad jeho pozemek, kde chce pan XX stavět rodinný dům. Pokácení stromu provede
žadatel na své náklady.
4. Žádost pana Nováčka Lubomíra nájemce honitby Vranov č. 53 na pronájem sálu
v kulturním domě ve Vranově dne 19. 11. 2016 za účelem mysliveckého posezení –
poslední leč.
5. Rozpočtové změny č. 1 k 31. 10. 2016.
6. Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Vranov a městem Stříbrem o zabezpečení výkonu funkce
speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.
7. Symbolické nájemné 1,- Kč za pronajaté pozemky Honebnímu společenstvu Vranov
8. Dne 3. 12. 2016 se bude konat v KD ve Vranově Mikulášská nadílka - cena za balíčky pro
děti 250,- Kč

C. Odkládá
1. Žádost firmy Senergos, a. s. o schválení předložené dokumentace stavby „Vranov, TC, u
nádraží p. p. č. 245/29, kNN“. Po prozkoumání dokumentace se zastupitelstvo dohodlo o
odložení rozhodnutí na příští zasedání. Pan Kinkal se spojí s firmou Senergos, a. s. a vznese
dotaz na ujasnění položení kabelů.
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 – 24. 11. 2016.

Ve Vranově: 31. 10. 2016
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Mgr. Tomášková K.

……………………………..
Špatenka R.

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.

