Usnesení
z 26. zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného 13. 4. 2017
Přítomni:

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

Zahájení, protokolární část
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

B. Schvaluje
1.
2.
3.

4.

5.

Program zasedání OZ.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Kinkal A. a paní Mgr. Tomášková K.
Žádost pana XX o prodej pozemků p. č. 289/2 o výměře 369 m2 a st. p. č. 21 o výměře 910
m2 v k. ú. Svinná u Stříbra a stanovilo cenu 100 Kč za 1 m2 + náklady spojené s prodejem
pozemků. Pokud bude pan XX se stanovenou cenou souhlasit, bude dále postupováno dle
zákona o prodeji pozemků.
Žádost pana XX o odkoupení části pozemku p. č. 65/1 cca 85 m2 v k. ú. Vranov u Stříbra za
účelem zhotovení příjezdové cesty k pozemku p. č. 65/6 v k. ú. Vranov u Stříbra a stanovilo
cenu 100 Kč za 1 m2 + zaměření + náklady spojené s prodejem pozemku. Pokud bude pan XX
se stanovenou cenou souhlasit, bude dále postupováno dle zákona o prodeji pozemků.
Žádost pana XX o možnost připojení k veřejné obecní studni za účelem čerpání vody do
plánovaného rodinného domu na pozemku p. č. 65/6. Zastupitelstvo schválilo možnost
napojení na veřejnou studnu s tím, že se pan XX napojí na některé stávající čerpadlo, které je
již ve studni. Další čerpadlo pro nedostatek místa nelze připojit. Voda v této studni není pitná
použít lze jen jako užitkovou. Napojení provede žadatel na své náklady.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žádost chatařů z chatové oblasti Pod Smrkem o materiál na opravu obecní cesty p. č. 50/36.
Cesta je po letošní nepříznivé zimě ve špatném stavu (vyjeté díry). Chataři si cestu sami
opraví. Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení štěrkodrtě na zavezení děr. Cena dle
skutečných nákladů.
Návrh smlouvy mezi obcí Vranov a městem Stříbrem o navýšení paušálního ročního poplatku
z 6200,- na 7 151,- pro zajištění požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, pro obec Vranov jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra. Zastupitelstvo
nový návrh schválilo a pověřilo starostku podepsáním nové smlouvy.
Návrh OZV č. 1/2017 obce Vranov o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Cenový návrh firmy Správa majetku města Stříbra, s. r. o. na akci Prodloužení VO – Vranov
západ. Návrh činí 80 764,- Kč i s DPH.
Cenový návrh a návrh smlouvy o dílo firmy Promonasta s. r. o. na akci Oprava místní
komunikace za kulturním domem. Cenový návrh činí 600 478,16 Kč s DPH.
Vodné pro rok 2017 30,- Kč za m3 vody.
Příspěvek na ceny částku 5000,- Kč Honebnímu společenstvu Vranov na Velikonoční pětiboj.
Příspěvek na občerstvení 5000,- Kč na Posezení s občany Vranova a Svinné.
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 – 25. 5. 2017.

Ve Vranově: 20. 4. 2017
Starostka obce Vranov:

…………………………….
Miloslava Svobodová

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………
Ing. Kinkal A.

……………………………..
Mgr. Tomášková K.

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.

