VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 2/2006

Váţení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás poslední číslo Zpravodaje v našem volebním období 2002 – 2006.
V pondělí 9.10.2006 bylo poslední zasedání zastupitelstva obce, kde jsem vyhodnotil
uplynulé období. Plnění programového prohlášení z roku 2002 následuje na další straně.
Rád bych znovu na tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti obecního
úřadu, na rozvoji a zvelebování obce, na kulturních, společenských a sportovních akcích.
Jmenovitě bych rád poděkoval Katce Jetelinové za její plné pracovní nasazení
a odpovědnost za fungování obecního úřadu, Zdeňce Slavíkové za pomoc obecnímu
úřadu nejen jako předsedkyni kontrolního výboru, ale jako člověku, který nám velmi
pomáhal v administrativních a dalších pracích, kterými je obecní úřad zavalen.
Někteří další zastupitelé se také podíleli na činnostech, které na úřadech větších obcí
a měst vykonávají placení úředníci, ale na naší obci tato práce zůstane na aktivní práci
zastupitelů.
Dále můj dík patří Sokolům, Sboru dobrovolných hasičů a Zásahové jednotce obce za
jejich velký podíl na přípravě kulturních, společenských a sportovních akcí.
V neposlední řadě je také potřeba poděkovat místním podnikatelům za finanční, materiální
a odbornou pomoc obci.
Na druhou stranu však mezi zastupiteli a členy výborů, komisí a místními občany byli tací,
kteří svou činností (nebo snad nečinností) ztěţovali práci a snaţili se jí buď znepříjemnit,
nebo omezit či dokonce ohrozit. Věřím, ţe je není nutno vyjmenovávat, neboť případy jsou
všeobecně známé a obecní úřad se s nimi snaţil korektně, ale nekompromisně dohodnout,
nebo v jednotlivých případech museli i své funkce a pozice opustit.
Jsem přesvědčen, ţe Vy, občané Vranova, jste pochopili, ţe náš zodpovědný a důsledný
přístup k těmto případům byl nezbytnou nutností pro další chod a rozvoj obce.
Za poslední dvě volební období a především za poslední tři roky, jsme poloţili základní
kameny fungování progresivní obce, která má své výjimečné postavení, a to především
díky své historii, nejen v České republice, ale minimálně i v Evropě. To se nám podařilo ve
spolupráci s Vámi, občany Vranova, místními podnikateli, zájmovými sdruţeními, ale také
v postupném prohlubování spolupráce s Vranovskou farností, Řádem nejmenších bratří sv.
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Františka z Pauly a Duchovním centrem sv.Františka z Pauly. Díky patří především sestře
Zdislavě, otci Pavlovi, Karlovi a Františkovi.
Rád bych také poděkoval paní ředitelce Základní školy Zuzce Černé a ředitelce Mateřské
školy Hance Pelánové, které se starají o naše nejmenší a snaţí se jim vytvořit příjemné
prostředí pro jejich výuku a vzdělávání.
Nyní je na Vás, občanech Vranova, aby jste nám vystavili vysvědčení za naši práci
a snahu. Rozhodněte, zda-li jste spokojení s naším přístupem k obecním záleţitostem,
kdyţ se zdá být někdy tvrdý a nekompromisní, ale je to základ, na kterém se dá dobře
stavět. Nebo chcete změnu ve vedení obce a dáte mandát kandidátům jiných politických
stran a uskupení.
Chtěl bych Vás touto cestou vyzvat, abyste přišli k volbám a sami rozhodli, co chcete pro
naši obec. Je jednoduché říct, ţe nevím, a následně to řešit třeba u piva v hospodě, ale je
těţké umět říci ANO nebo NE, DOPRAVA nebo DOLEVA, NAHORU nebo DOLU. Tedy
jasně a zřetelně se rozhodnout a za své rozhodnutí nést plnou odpovědnost. Protoţe jen
jasný mandát Vás, občanů Vranova, řekne kam a kudy naše obec dále půjde a kdo jí tam
povede.
Jsem hrdý na to, ţe jsem mohl několik let Vranovu a Vám slouţit, získat mnoho zkušeností
v oblasti komunální politiky a na základě Vašich názorů a připomínek mnoho svých
pohledů opravit nebo změnit.
Děkuji za Vaši důvěru, pomoc a děkuji všem, s kterými jsem za dobu mého působení
v zastupitelstvu spolupracoval a jmenovitě zde nezmínil.
Přeji Vám pevnou ruku při volbě nového zastupitelstva
Marek Juha, starosta obce
Programové prohlášení zastupitelstva obce na období 2002 až 2006
Společné programové prohlášení čtyř volebních stran zastoupených v ZO
1) Prohlubování občanského souţití, vzájemných sousedských vztahů, a podílu
občanů na správě a ţ řízení obce.
2) Zvelebování vzhledu obce její turistické přitaţlivosti, rekreačního zázemí města
Brna, publikovat historické a přírodní zajímavosti
3) Rozvoj společenského, kulturního, sportovního ţivota občanů, zejména dětí
a mládeţe
4) Zkvalitňovat ekologii ţivota obce, vodní a odpadové hospodářství, komplexní
hospodaření s komunálními odpady
5) Cílevědomě zabezpečovat finanční zdroje pro potřeby provozu a rozvoje obce.
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Plnění programového prohlášení ZO na období 2002 – 2006
Ad 1)





moţnost napojení na kabelovou televize bez zřizovacího poplatku (vyuţilo 14
domácností)
besedy s občany (ke změně ÚP, kanalizace, vánoce, k příleţitosti státního
svátku 28.9.2006
zavedení SMS operátora – informace pro občany
VZZO 1x za měsíc
získání praporu a znaku obce
vyhotovení reklamních materiálu obce
realizace projektů svazku obcí Ponávka
zasílání přání občanům k jubileu, narození dítěte
autobusová doprava doplněna dle poţadavků občanů
digitální katastrální mapy na OÚ
vydávání kalendářů
návštěvy významných osobností v obci
přesun stavebního úřadu pod Městský úřad Šlapanice
INFO kanál
reorganizace obecního úřadu
přestěhování obecního úřadu do nově zrekonstruovaného Obecního domu
kompletní úklid archivu obce, převezení dokladů k archivaci do Okresního
archivu v Rajhradě
reorganizace stavební dokumentace v archivu
inventarizace/odpis neupotřebitelného majetku














uzavření smlouvy s Městskou policií a zajišťování pořádku v obci za její pomoci
organizace poutí za pomoci Městské policie, hasičů a sokolů
zrealizování projektu dopravního značení, doplnění značek a přechodů
uzavření nových smluv na hrobová místa
oprava chodníků, místních komunikací
zkvalitnění zimní údrţby
otevření obchodu se smíšeným zboţím
vybudování ordinace lékaře v rámci rekonstrukce OD
změna územního plánu obce
zakoupení hřiště Sokolák
zakoupení pozemků od hasičů
oprava střechy na Základní škole




pomoc a podpora při rozvoji školství v obci
podpora sportovních aktivit v obci (dětský den, podpora olympiád škol Brno –
venkov v Kuřimi, Vranovský empík)
znovuotevření místní knihovny
pořádání koncertů


















Ad2)

Ad3)
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podpora HZJ, získávání dotací (r. 2006 - 200 tis. Kč, rok 2005. - 60 tis. Kč,
v roce 2004 - 50 tis. Kč)
rekonstrukce dětského hřiště – zahrady před MŠ
hřiště u ZŠ
dotace pro TJ Sokol





Vydání územního rozhodnutí na splaškovou kanalizaci v obci
pravidelně 2x ročně svoz nebezpečného odpadu
rozšíření míst na tříděný odpad






výrazné zlepšení výběru poplatků od občanů Vranova
sníţení pohledávek obce
získávání dotací pro obec TJ Sokol a HZJ
hospodaření s přebytkovým rozpočtem

ad4)

ad5)

Reakce na vybrané komentáře z Dotazníku
Váţená redakční rado,
po obdrţení Zpravodaje zastupitelstva obce Vranov 1/2006 jsem byl překvapen, jak
ochotně uveřejňujete anonymní prohlášení z dotazníku: „Motokros je arogantní památník
bývalých komunistických papalášů a současných ubohých kšeftařů“.
Jak lehce uveřejňujete takovou leţ, která dovede pošpinit všechny ty, kteří po léta areál
budovali a v současné době se snaţí pokračovat v tradici a výchově mladých lidí.
Z vranovských nadšenců ve straně nikdo nebyl, pracovali jsme ve svém volném čase, aby
mládeţ, která měla k motokrosu blízko, se mohla vyţít a nepředváděla své umění na
silnici. Motokros je tvrdý sport, proto je nutné toto prostředí, které se budovalo 40 let,
zachovat. Je kaţdému jasné, ţe je lépe, aby mládeţ jezdila v uzavřeném prostoru, neţ po
lese, vesnici apod. Během celého období zde bylo vychováváno několik stovek kluků,
někteří z nich dosáhli v tomto sportu vysoké úrovně. Ti, kteří přestali závodně jezdit, si do
ţivota vzali pevný základ tvrdé práce a kamarádství.
Nepřeměňujme všechno na peníze. „....chodí tam málo lidí....“, já se ptám - kolik lidí chodí
na veřejná zasedání OZ?
Je ještě jedna námitka - hlučnost. Trénink je 2x týdně, závody 5 - 6x do roka. Ti občané,
kteří si v této lokalitě domy postavili, věděli, ţe nedaleko je motokrosový areál. Někomu ten
hluk vadí a někomu ne, ale nejvíce vadí tomu, kdo tam má pozemek a chce ho prodat.
Nebuďme tak přecitlivělí, co mají dělat ti občané, kteří bydlí u silnice a pod okny jim
projede stovky aut, náklaďáků a autobusů.
Jako nejjednodušší řešení by se mohlo zdát zrušit motokros.
Je dobře, ţe Ing. Roman Malý spolupracuje nejen s OZ, se Základní školou ve Vranově
a pro mladé lidi jsou pořádány letní diskotéky - ve spolupráci s obcí a občany vidím
budoucnost areálu.
Věřím, ţe zvítězí zdravý rozum.
Milan Ducháček, st.
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OÚ INFORMUJE
XXXVII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 12.6.2006
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Projednání dopisu Ing. Nečase
4)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, navrhl doplnění programu
o body Odpis a likvidace neupotřebeného majetku, Závěrečný účet svazku obcí Ponávka
a Schválení místního názvu, byla určena zapisovatelka pí Jetelinová a ověřovatelé zápisu
p. Nedoma a K. Holešovský
Nový program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Projednání dopisu Ing. Nečase
1)
) Odpis a likvidace neupotřebeného majetku
4)
Schválení místního názvu
5)
Závěrečný účet svazku obcí Ponávka
6)
Závěr
XXXVII/1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval:
a) volbách do PS PČR v obci Vranov
b) přípravě projektů kanalizace v obci
c) příprava poţehnání praporu obce
d) proběhl Den Ponávky
e) obec má novou pečeť
f) terénních úpravách a oplocení u ZŠ a MŠ
g) přidělení dotace na opravu chodníků 93 tis. Kč
h) přidělení dotací na hasiče – 200 tis. Kč
i) přidělení dotací na svazek obcí Ponávka 66 tis. Kč
j) byla provedena I. etapa opravy místních komunikací vč. Příhonu
k) Předseda FiV přednesl zprávu o činnosti od posledního zasedání
l) Předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
XXXVII/2 Všeobecná diskuse, interpelace členů zastupitelstva - 2 diskutující z řad občanů
Dr. František Holeček (z přítomných občanů) seznámil ZO s knihou „Cesta
Slováka“ z r. 1839 (Miroslav Josef Hurban)
XXXVII/3 Projednání dopisu ing. Nečase ZO
Starosta informoval o dopisu adresovanému ZO Vranov ve věci připomínek Ing.
Otakara Nečase k práci OZ. K textu sdělil pan Nedoma st. (z řad občanů) jak
vznikl text a jak byl opravován p. Františkem Holečkem. Ing. Nečas trvá na
stanovisku uvedeném ve svém dopise.
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Starosta obce vyzval také pana Nečase, aby splnil svoji ohlašovací povinnost na
zábor VP – uskladnění dřeva po dobu 14 dní na VP.
XXXVII/4 Odpis a likvidace neupotřebeného majetku
Předseda FiV přednesl zprávu likvidační komise – viz příloha zápisu a navrhl
odpis uvedeného majetku.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXVII/ 4
Pro – 6, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXVII/5 Dr. František Holeček vznesl poţadavek na ZO na moţnost schválení názvu
prostranství u kostela. ZO navrhlo název Náměstí kníţat z Lichtensteinu
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXVII/ 5
Pro – 6, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXVII/6 Místostarostka předloţila ZO závěrečný účet svazku obcí Ponávka - Česká,
Lelekovice, Vranov, který byl zástupci svazku schválen na jednání dne
29.5.2006.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXVII/ 6
Pro – 6, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXVIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 10.7.2006
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
4)
Úprava rozpočtu č. 2/2006
5)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, byla určena zapisovatelka
pí Jetelinová a ověřovatelé zápisu p. Pavelku a p. A. Holešovského
XXXVIII/1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval:
a) 13.7. 2006 bude kolaudace části OD, která je ve zkušebním provozu
b) zadán projekt na rozšíření el. osvětlení v obci
c) dne 18.7.2006 bude vypnut v celé obci el. proud
d) probíhá příprava na poutě 2006
e) aby mohl být převeden pozemek z PF na obec Vranov, tak proběhlo
zaměření pozemku u zastávky – myslivny
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f) předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
g) v obci bude doplněno dopravní značení dle Pasportu dopravního značení
h) SÚS začne opravovat místní komunikace
XXXVIII/2 Všeobecná diskuse, interpelace členů zastupitelstva – 4 diskutující z řad občanů
XXXVIII/3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Obec Vranov poţádala JMK o dotaci ve výši 500 tis. Kč na výstroj a výzbroj
jednotky SDH na JMK. Obci Vranov byla přidělena dotace ve výši 200 tis. Kč. Je
potřeba schválit podpis smlouvy zastupitelstvem obce, aby mohly být peníze
zaslány na účet.
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXVIII/ 3
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXVIII/4 Úprava rozpočtu č. 2/ 2006
Místostarostka předloţila návrh úpravy rozpočtu č. 2/ 2006 sestavený na
základě plnění rozpočtu ke dni 30.6.2006 – viz příloha
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXVIII/ 4
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIX. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 7.8.2006
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
4)
Příprava voleb do zastupitelstva obce ve dnech 20. a 21.10.2006
5)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, byla určena zapisovatelka
pí Jetelinová a ověřovatelé zápisu p. Slavíkovou a p. Škareckého
XXXIX/1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval:
a) o přípravě poutí v obci v září 2006 (dopravní omezení, povolení k vjezdu,
výpomoc hasičů a sokolů, MP)
b) Obecní úřad dohodl pomoc při zajišťování poutí po dobu 4 nedělí v měsíci
září se členy TJ Sokol Vranov, SDH a zastupitelů obce. Starosta navrhuje
odměnu za jednu neděli ve výši 500,- Kč za neděli
c) Obecní úřad předloţil Provozní řád stánkového prodeje po dobu poutí
d) Obecní úřad předloţil výši poplatků za pronájem prostoru pro stánky,
pouťové atrakce a parkovné o poutích 2006 – viz příloha zápisu
e) o zaslání dotace z JMK na SDH ve výši 200 tis. Kč
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f) o moţnosti zhotovení příčných prahů v ceně 100 000,- Kč
g) proběhla kolaudace ČOV, starosta navrhuje zajistit údrţbu ČOV
renomovanou firmou a s touto uzavřít smlouvu na práce spojené s údrţbou
a zajištěním chodu ČOV(dodavatel ČOV firma ASIO doporučí několik firem
k výběru, které jsou schopny tuto činnost zajistit)
h) proběhlo jednání se Zemědělskou hospodářskou správou, oblast povodí
Moravy ve věci vodního toku Ponávka v obci Vranov
i) ZVHS jako správce drobného vodního toku Ponávka vyzývá obec Vranov
k převzetí úseku toku v délce 1 km do správy obce Vranov OÚ prověří
podmínky a rozsah převzetí
j) předsedkyně kontrolního výboru informovala o činnosti od posledního
zasedání zastupitelstva
k) předseda finančního výboru informoval o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva
l) předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIX/ 1 b, c, d, g,h
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIX/2 Všeobecná diskuse, interpelace členů zastupitelstva
Pan Pavelka vznesl dotaz ohledně opravy komunikace „za rybníkem“ – odpověď
starosty – bude provedeno v nejbliţší době obalovanou technologií.
XXXIX/3 Schválení smluvních vztahů s dodavateli:
3.1 Starosta předloţil nabídku firmy ELIOS na osvětlení obce v období vánoc.
Jednalo by se o pronájem.
3.2 Starosta předloţil k odsouhlasení dvě letecké fotografie (č.1 a 2). ZO
vybralo fotografii č. 1, která bude zhotovena pro účely obecního úřadu.
3.3 Starosta předloţil nabídku firmy ELIOS na osvětlení části obce – Alej ve
výši 100 tis,- Kč vč. DPH
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIX/ 3
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIX/4 Starosta informoval o volbách do zastupitelstva obce ve dnech 20. a 21. 10.
2006
ZO rozhodlo neměnit počet členů ZO, tzn., ţe do dalšího volebního období
zůstává počet členů ZO 9 členů
Starosta určil zapisovatelku paní Libuši Hufovou a dále stanovil počet členů
volební komise ve výši 7 členů.
Dále starosta informoval, ţe v obci Vranov bude jeden volební okrsek.
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USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIX/ 4
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXX. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 11.9.2006
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Moţnost získání dotací z norských fondů
4)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
5)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, byla určena zapisovatelka
pí Jetelinová a ověřovatelé zápisu p. Karla Holešovského a pana Antonína Holešovského
XXXX/1

Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval:
a) 14.9. bude Vranovský empík
b) 7.10. bude koncert Jaroslav Hutka a Radim Hladík
c) výstava obrazů pana Ing. Čalkovského
d) poţehnání praporu obce dne 30.9.2006 a Náměstí Kníţat z Lichtensteinu
e) vyřizuje se stavební povolení na osvětlení Aleje
f) starosta předloţil návrh smlouvy na odkup pozemku p.č. 128, 391/75,
2
391/74 od paní Wavrečkové celkem 356 m a od manţelů Štěpánových p.č.
2
117/5, 11m v k.ú. Vranov u Brna. Od manţelů Štěpánových bude pozemek
2
odkoupen za cenu 100,- Kč/m . Cena pozemku od paní Wavrečkové 150,2
Kč/m
+ závazek vybudování kanalizační přípojky s podílem paní
Wavrečkové ve výši kupní ceny pozemku.
g) předsedkyně kontrolního výboru informovala o činnosti od posledního
zasedání zastupitelstva – viz příloha
h) předseda finančního výboru informoval o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva - viz příloha
i) předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva

USNESNSENÍ
ZO schvaluje bod XL/1f
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXX/2

Všeobecná diskuse, interpelace členů zastupitelstva
- pan Skácel – připomínky k pálení odpadu, pouţívání zahradních sekaček a
připomínky k nově zbudovanému hřišti u ZŠ

XXXX/3

Moţnost získání dotací z norských fondů
Paní Kamila Slabáková z firmy EUROVISION seznámila přítomné s moţností
získávání dotací z Norských fondů, konkrétně dotace na ZŠ a MŠ.
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ZO se sejde na pracovním zasedání ohledně moţností schválení dotací
z norských fondů a následně se dohodne na případném schválení na VZZO
XXXX/4

Schválení smluvních vztahů s dodavateli:
4.1 Příprava kalendáře obce Vranov na rok 2006
ZO souhlasí se zhotovením kalendáře Obce Vranov na rok 2006 – od
malíře Františka Richtera v ceně cca 100,-Kč/ks, v mnoţství 500 ks
4.2 Starosta předloţil projekt na opravu prostoru zastávky u myslivny v ceně
217 tis Kč od firmy Rittel + Brauseweter
4.3 BVK a.s. předloţily obci Vranov ke schválení STANDARDY pro vodovodní
síť obce Vranov. Stavební komise tento dokument odsouhlasila.
4.4 Starosta předloţil nabídku firmy van Gansewinkel na vývoz odpadů na
období od října 2006 na 1 rok.
4.5 Starosta předloţil návrh uzavřít Veřejnoprávní smlouvu na projednání
přestupků s městem Šlapanice na rok 2007.

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XL/4
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXXI. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 25.9.2006
Program jednání:
1)
Schválení zadání změny č.1 ÚPO Vranov
2)
Schválení zpracování projektu na získání dotace z Norských fondů
3)
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
4)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, byla určena zapisovatelka
pí Jetelinová a ověřovatelé zápisu paní Slavíková a pan Škarecký
XXXXI/1 Starosta obce předloţil změnu č.1 územního plánu obce, kterou zaslal Městský
úřad Šlapanice, oddělení územního plánu. Po schválení zastupitelstvem bude
zadání předáno zpracovateli a započaty práce na zpracování návrhu změny č. I
ÚPO
XXXXI/2 Schválení zpracování projektu na získání dotace z Norských fondů
Starosta informoval o moţnosti získání dotací z Norských fondů
ZO zpracovalo v případě získání dotaci 2 varianty moţnosti vyuţití.
1. varianta
MŠ – rekonstrukce MŠ – rozšíření, vybudování střechy a podkroví – cca 5,5 mil.
Kč
ZŠ – vybavení ZŠ nábytkem a dobudování hřiště – cca 1 mil Kč
MŠ – vybavení kuchyně
ZŠ - rekonstrukce kotelny
Celkem cca 7 mil. Kč
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2. varianta
Výstavba kuchyně a jídelny u ZŠ – přesun kuchyně
Vybavení ZŠ nábytkem
Rekonstrukce kotelny v ZŠ a dovybavení hřiště u ZŠ
ZO schvaluje vypracování projektu na získání dotací firmou EUROVISION
v ceně cca 67 tis Kč bez DPH
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXXI/1 aXXXXI/2
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXXI/3 Všeobecná diskuse, interpelace členů - 4 diskutující z řad občanů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 9.10.2006
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Vyhodnocení volebního období 2002 - 2006
3)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
4)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, byla určena zapisovatelka
pí Jetelinová a ověřovatelé zápisu p. Nedomu a Karla Holešovského
XXXXII/1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval:
a) návštěvě kníţete Hanse Adama a dalších hostů na poţehnání praporu obce
Vranov
b) o organizaci obecního úřadu v době po volbách od 23.10.2006
c) o svazku obcí Ponávka – peníze z dotací budou vynaloţeny na opravu
rozhledny Babí lom a umístění informační cedule u lelekovického hradu
d) o volbách do zastupitelstva (volby budou 20. a 21.10.2006 v pátek od 14.00
hod do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod)
e) informace o činnosti MŠ a ZŠ, předloţení ročních zpráv o činnosti MŠ a ZŠ
f) úprava směrné části územního plánu obce
g) předsedkyně kontrolního výboru informovala o činnosti od posledního
zasedání zastupitelstva
h) předseda finančního výboru informoval o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva
i) předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva
XXXXII/2 Vyhodnocení volebního období 2002 aţ 2006
Starosta předloţil plnění programového prohlášení zastupitelstva obce Vranov
za období 2002 - 2006
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XXXXII/3 Všeobecná diskuse, interpelace členů zastupitelstva
 pan Miloslav Křivánek poděkoval za SDH a HZJ Vranov za spolupráci
a získávání dotací
 paní Libuše Hufová poděkovala za TJ Sokol Vranov za spolupráci
a získávání dotací

PŘEDVOLEBNÍ
VYZNÁNÍ OBECNÍHO KRONIKÁŘE
V roce 2000 jsem odevzdal ústně funkci kronikáře, avšak nic se nestalo – následovník se
nenašel. V roce 2004 jsem to znovu zopakoval, a to písemně. Situace byla stejná, do
dnešního dne nemám svého následovníka. Poněvadţ jsem si vědom, ţe pamětní kniha
(kronika) obce by měla mít svou existenci, tak jsem pisatelem událostí obce Vranov dále,
neţ se někdo najde. Moji spoluobčané, věřte mi, ţe do naší knihy historie nejen píši, ale
také do ní nahlíţím a srovnávám. Nyní, kdyţ jsme krátce před obecními volbami
a zamýšlíte se stejně jako já nad tím, koho půjdeme volit, laskavě mi dovolte, abych vám
sdělil můj názor, který jsem vydedukoval právě ze zápisů v obecní kronice.
Především vás prosím, jděte volit, ať pak neříkáte, ţe obecní zastupitelstvo to dělá špatně.
Dále lze vyčíst, ţe jiţ po dvě volební období je v obecním zastupitelstvu v převaze ODS se
svým starostou. Jestliţe se dobře či pozorně zadíváte, co se v obci podařilo zlepšit
a vybudovat, dává vám to jasný obrázek. Část vranováků nepřijme jakékoliv vylepšení
v obci, je to prostě jejich negativní reakce a kritika, a to mě velice mrzí. Mohu vám také
sdělit, ţe z některých kandidátů do zastupitelstva obce mám divný pocit, ţe chtějí jen
dokázat těm dnešním, ţe to dělají špatně. Někteří kandidáti ze Ţiţkova dodnes nemohou
přeţít, ţe museli svá auta zaparkovat do svých zahrádek. Jeden z kandidátů dokonce
prohlašuje, ţe my s nimi zatočíme a vymeteme je z obecního zastupitelstva. Stálý řečník
veřejných zasedání si zase myslí, ţe jen on má pravdu. Kdyţ byl obecním úřadem
osloven, aby jako aktivista pracoval pro OÚ, tak to striktně odmítl. Je na kandidátce do ZO.
Na Dolním konci je zase kandidát, který v minulosti měl hlasů na starostu, avšak jiţ po
dvakrát to pro pracovní zaneprázdnění nevzal. Světe i v obci divte se, dvakrát je někdo
odvolán z obecního zastupitelstva a kandiduje znovu atd. Nebudu dále zveřejňovat hlas
našich občanů. Chci jen tímto s upřímností svého kronikářského srdce vám vzkázat, mějte
se na pozoru a volte správně. Ono totiţ ve specifických vranovských podmínkách být
členem ZO, to chce mít hodně slušnosti, morálního kreditu a odvahy. A ostatně slova ještě
nejsou činy, kterými to lze všechno v naší obci zdokonalit. Berte mé vyznání jako dobrou
radu vám všem voličům, protoţe vám věřím, ţe si za své zástupce v zastupitelstvu obce
vyberete opravdu jen ty osvědčené a nejlepší z nejlepších.
Dosud Váš obecní kronikář Jaroslav Nedoma st.
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