Zápis a usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vranov,
konaného dne 26. 9. 2019, od 17:00 hodin.
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 19. 9. 2019 do 26. 9. 2019
(příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatovala, že přítomno je všech 7
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Host – 1.
Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovatele zápisu pana Pavla Prokopa a pana Karla Niebauera
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Zapisovatelem je starostka obce.
Přijato bez připomínek
Výsledek hlasování:
Pro
7 ( Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 1 /11/2019 bylo schváleno.
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.
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.
8.
9.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení
Zápisy KV a FV
Reklamní brožura Okres Tachov
Žádosti občanů
Diskuze
Informace starostky
Závěr

Pro
7 ( Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášová, Uzel)
Proti 0
Zdrželi 0
Usnesení č. 2 /11/2019 bylo schváleno.
Bod 3 – Kontrola usnesení
Předsedající přečetla usnesení z minulého VZ. Dále předsedající oznámila, že zápis z 10. zasedání
je ověřen, nebyly podány žádné připomínky a je zde k nahlédnutí. Veškerá přijatá usnesení byla
splněna.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 4 – Zápisy KV a FV
Předsedající seznámila přítomné se zápisy o provedených kontrolách Finančním a Kontrolním
výborem. Kontroly byly provedeny za 1. pololetí roku 2019.
Zastupitelstvo obce Vranov bere zápisy KV a FV na vědomí.
Bod 5 – Reklamní brožura Okres Tachov
Předsedající seznámila přítomné zastupitele s nabídkou od společnosti Reklama Fryček na výrobu
reklamní brožury Okres Tachov, kde budou prezentovány jednotlivé obce Tachovska. Cena za 1
stranu A5 v uvedené brožuře je 5000,- bez DPH, v ceně je 50 ks brožury.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov neschvaluje výrobu a nákup brožury Okres Tachov.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 3 /11/2019 bylo schváleno.
Bod 6– Žádostí občanů
A) Žádost pana XX, bytem XX o odkoupení pozemku p.č. 76/4 v k.ú. Vranov u Stříbra o výměře
211 m2, trvalý travní porost. Pan XX má k tomuto pozemku zajištěnou přístupovou cestu přes
majitele sousedních pozemků – souhlas majitelů má obec k dispozici. Pozemek chce pan XX
využívat k parkování lodí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje žádost pana XX o odprodej pozemku p.č.
76/4 v k.ú. Vranov u Stříbra. Cena 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti

7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
0

Zdrželi 0
Usnesení č. 4 /11/2019 bylo schváleno.
B) Žádost paní XX, bytem XX o koupi pozemku p.č. 68/2 v k.ú. Svinná u Stříbra o výměře 652 m2,
trvalý travní porost. Paní XX byl 28. 2. 2019 schválen pronájem tohoto pozemku, do dnešního dne
však smlouvu o pronájmu nepodepsala, ani neuhradila roční nájemné.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov neschvaluje žádost paní XX o koupi pozemku p.č.
68/2 v k.ú. Svinná u Stříbra.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach,Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 5 /11/2019 bylo schváleno.
C) Žádost pana XX bytem XX o koupi části pozemku p.č. 609/1 v k.ú.Vranov u Stříbra o výměře
cca 120m2
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov neschvaluje žádost pana XX o koupi pozemku p.č.
609/1 v k.ú. Vranov u Stříbra, neboť uvedeným pozemkem prochází obecní vodovod a pozemek je
součástí veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 6 /11/2019 bylo schváleno.
D) Žádost pana XX, bytem XX, o pokácení 3 ks stromů – lípy, které se nacházejí na pozemku p.č.
36/3 v k.ú.Vranov u Stříbra.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov neschvaluje žádost pana XX o pokácení 3 ks stromů
– lípy na pozemku p.č. 36/3 v k.ú. Vranov u Stříbra. V době vegetačního klidu bude proveden
bezpečnostní a ozdravný prořez stromů.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 7/11/2019 bylo schváleno.
D) Žádost pana XX, bytem XX o pronájem sálu KD Vranov dne 29. 11. a 20. 12. k pořádání
soukromé akce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje žádost pana XX o pronájem sálu KD
Vranov ve dnech 29. 11 .2019 a 20. 12. 2019 k pořádání soukromé akce.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Mach, Niebauer, Prokop, Spievaková, Špatenka, Tomášková, Uzel)
Proti
0
Zdrželi 0
Usnesení č. 8/11/2019 bylo schváleno.
Bod 12 - Diskuze
Žádný příspěvek
Bod 13 – Informace starostky
Starostka podala ZO informační mix o činnosti obce:
Firma Eko-Separ s.r.o. nabízí nádoby na třídění jedlých tuků a olejů, které jsou uzavřené s
prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví, či jiných obalů z PVC. Takto upravený vhoz
pomáhá zamezit kontaminaci např. komunálním odpadem a protečení vody v případě nepříznivého
počasí. Barva nádoby je zelená, cena 1500,- bez DPH za pronájem a vývoz 3x ročně.
Brigády pro Myslivecký spolek Diana Vranov a TJ Jiskra Vranov – oprava zelené plakátovací
plochy pod OÚ a vysekání dřevin u Vodárny.
ZO bere informace starostky na vědomí
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 – 24. 10. 2019 od 17hod.
Ve Vranově: 3. 10. 2019
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Mgr. Kateřina Tomášková

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Pavel Prokop

……………………………..
Karel Niebauer

