Usnesení
z 24. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 2. 2. 2017
Přítomni:

6 členů zastupitelstva- S. Mach, M. Svobodová, J. Hanzlík, Ing. A. Kinkal,
Mgr. K. Tomášková, J. Pokorná
Nepřítomni: Špatenka R. - omluven
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:
Zahájení, protokolární část
Informace starostky, došlá pošta, žádosti občanů, pozemky
Diskuse, různé
Usnesení
Závěr

1.
2.
3.
4.
5.

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.
2.
3.
4.

Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ
Informace k průběhu inventury majetku obce za rok 2016
Zápisy z kontrol FV a KV ke dni 30. 12. 2016
Že se bude konat dne 9. 3 2017 přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

B. Schvaluje
1.
2.
3.

Program zasedání OZ.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Mgr. K. Tomáškovou a paní J. Pokornou
Starostka obce předložila na minulém zastupitelstvu obce žádost paní XX o provedení
prořezávky stromu (lípa), který stojí na obecním pozemku p. č. 262/2 v k. ú. Svinná
u Stříbra. Lípa stojí ve stráni a její větve jdou nad kolnou žadatelky, kde hrozí poničení
střechy. Dále větve zasahují nad příjezdovou cestu žadatelky a nad silnici, kde při pádu větví
hrozí i poranění člověka. Protože jde o starý a mohutný strom, dohodlo se zastupitelstvo, že
bude přizván nezávislý odborník a ten provede posouzení stavu stromu. Starostka obce po
konzultaci odborem Životního prostředí, oslovila firmu Jobstyl s. r. o., která zajišťuje odborné
posouzení i odborné pokácení dřevin a stromů. Bylo vyhotoveno posouzení na stav stromů v
obci Svinná jak na pozemcích p. č. 262/2 v k. ú. Svinná u Stříbra tak i na stromy kolem
rybníka. Posudek lípy u pozemku paní XX doporučil její pokácení, neboť je strom

4.
5.
6.
7.
8.

napaden dřevokaznými houbami a hrozí tak odlomení kosterních větví čímž může dojít k
poranění osob a škodě na majetku na přilehlých pozemcích. Zároveň byla vypracovaná i
cenová nabídka na prořezávku všech prohlížených stromů a pokácení jedné lípy.
Zastupitelstvo schválilo, že napadená lípa se nechá pokácet a dojde k prořezávce (zdravotní
řez) dvou sousedních líp. Lípy na návsi kolem rybníka budou prořezány v příštím roce.
Zajistí starostka.
Program rozvoje obce Vranov, který pro obec vypracovala Akční skupina MAS Český západ
z. s.
Pasport veřejných komunikací, který pro obec vytvořil pan ing. Kinkal
Závěrečnou inventarizační zprávu obce Vranov za rok 2016
Žádost obce Sulislav na pronájem sálu v kulturním domě ve Vranově dne 18. 2. 2017 za
účelem pořádání tradičního plesu Stříbrského ostrůvku. Cena pronájmu 2 500,- Kč.
Plán kulturních akcí pořádaných obcí Vranov –
11. 3. 2017 Dětský maškarní ples
22. 4. 2017 Divadlo
20. 5. 2017 Posezení s občany
03. 6. 2017 Dětský den
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 – 2. 3. 2017.

Ve Vranově: 9. 2. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………
Mgr. K. Tomášková

……………………………..
J. Pokorná

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.

