16. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 24. 6. 2020 v sále Obecního domu, Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO):
Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš, Zuzana Černá, Pavel Galík, Robert
Škarecký, Jindřich Skácel, Miloslav Křivánek
Omluveni: Eduard Filka
Zahájení: 19,10
Ukončení: 21,10
Zapisuje: Martina Dobešová
Účast občanů: 5 osob dle prezenční listiny: Jiří Dufek, Renata Sedláková, Hana Morávková,
Jarmila Dostálová, p. Dostál
Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2019
3.1 Účetní závěrka za rok 2019 – příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Vranov
3.2 Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2019
3.3 Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2019
3.4 Účetní závěrka za rok 2019 – obec Vranov
4. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Vranov
4.1 Vyhláška, kterou se stanoví školský obvod ZŠ
4.2 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4.3 Vyhláška o poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
obce
5. Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci „Oprava střechy na základní
škole Vranov“
6. Výběr dodavatele na akci Oprava místní komunikace U sv. Jána
7. Schválení záměru pronajmout pozemek p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna
8. Schválení smluv a smluvních vztahů
9. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19,10 hodin 16. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou, určila
ověřovatele zápisu pana Roberta Škareckého a pana Jindřicha Skácela
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 16.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2019
3.1 Účetní závěrka za rok 2019 – příspěvková organizace Základní a Mateřská škola
Vranov
3.2 Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2019
3.3 Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2019
3.4 Účetní závěrka za rok 2019 – obec Vranov
4. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Vranov
4.1 Vyhláška, kterou se stanoví školský obvod ZŠ
4.2 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4.3 Vyhláška o poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
obce
5. Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci „Oprava střechy na základní
škole Vranov“
6. Výběr dodavatele na akci Oprava místní komunikace U sv. Jána
7. Schválení záměru pronajmout pozemek p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna
8. Schválení smluv a smluvních vztahů
9. Závěr
Starostka určuje zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou a určuje ověřovatele zápisu,
pana Roberta Škareckého a pana Jindřicha Skácela.
Výsledky hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.1 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

1. Aktuální otázky o činnosti ZO
1.1
Starostka obce informovala o podání žádosti na zřízení veřejné WIFI v o obci. Jedná se o 100%
dotaci z EU (WIFI4EU) ve výši 15 000 € (realizace a dodávka zařízení), udržitelnost 3 roky.
Obec hradí provoz a linku (cca 2 000,- Kč/měsíc) a pokud by byla dotace schválena, obec hradí
zpracování projektu cca 40 000,- Kč bez DPH. Jednalo se o poslední výzvu. Více na
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
Po třech letech přechází zařízení do vlastnictví obce, může se využít také např. pro kamerový
systém.
1.2
Info k rybníku: do května probíhala korespondence s advokátem pana Sonnka, výsledkem není
žádné jasné odmítnutí záměru obce na opravu rybníka, ale ani souhlas s tímto záměrem. Obec
tedy dle existujícího projektu zahájí řízení o povolení potřebných úprav – po té, co obdrží
aktualizovaná stanoviska dotčených subjektů a orgánů státní správy, s výjimkou souhlasu
souseda – pana Sonnka. Na výzvu stavebního úřadu pak bude nucen pan Sonnek k jasnému
Stránka 2 z 13

vyjádření – souhlasu či nesouhlasu s plánovanou opravou rybníka. V případě vyslovení
nesouhlasu pak bude nutné podat příslušnou žalobu.

1.3
Obec obdržela dotace na opravu střechy ZŠ ve výši 95% odhadovaných výdajů a dotaci na
generální opravu hasičského auta ve výši 1 000 000,- Kč, kde je obec zavázána doplatit částku
490 000,- Kč.

1.4
Starostka předložila ke schválení žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vranov organizaci
TJ Sokol Vranov IČ: 49458035 na pořádání kulturních akcí pro občany Vranova ve výši 20 000,Kč a na činnost plaveckého oddílu dětí ze ZŠ – pronájem bazénu ve výši 20 000,- Kč.
Požadovaná částka je tedy celkem 40 000,- Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.2 a 16.3, k hlasování bylo přistoupeno bez
diskuze.
Návrh usnesení č. 16.2
ZO rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce výši 20 000,- Kč organizaci TJ Sokol Vranov,
IČ: 49458035 na výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí.
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vranov o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Vranov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.2 schváleno.

proti:

-0-

zdržel: -0-

Návrh usnesení č. 16.3
ZO rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce výši 20 000,- Kč organizaci TJ Sokol Vranov,
IČ: 49458035 na výdaje spojené s nájmem bazénu pro potřeby plaveckého oddílu dětí při ZŠ
Vranov.
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vranov o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Vranov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.3 schváleno.

proti:

-0-

zdržel: -0-

1.5
Sbor dobrovolných hasičů Vranov předložil žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vranov
na výdaje spojené s pořádáním akce „Svatojánská noc“, na nákup vycházkových uniforem a
prezentaci a reprezentaci SDH a obce Vranov. Požadovaná částka je 20 000,- Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 16.4
ZO rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce výši 20 000,- Kč organizaci Sbor
dobrovolných hasičů obce Vranov na výdaje spojené s pořádáním akce „Svatojánská noc“, na
nákup vycházkových uniforem a prezentaci a reprezentaci SDH a obce Vranov. ZO schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Vranov o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Vranov a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.4 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

1.6
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2020.
Jedná se o úpravu příjmů a výdajů dle předpokládaného poklesu daňových příjmů obcí
v souvislosti s koronavirovou krizí. Předpoklad dle sdělení JMK a MF je 11-15 %.
V RO č. 1 jsou daňové příjmy sníženy o 15%. Na výdajích jsme ponížili částku na opravu
komunikací o 500 tis. Kč a částku na případnou opravu rybníku o 400 tis. Kč a částku na hřiště
Vranov o 100 tis. Kč. Dle toho, jak se budou daňové příjmy vyvíjet bude rozpočet upravován.
Rozdíl v příjmech a výdajích bude dorovnán z peněz na BÚ. V současné době je celkem na
běžných účtech částka cca 9 000 000,- Kč. V měsíci květnu byl pokles daňových příjmů 30%.
K hlasování o návrhu usnesení č.16.5 přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 16.5
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.5 schváleno.

proti:

zdržel se:

-0-

-0-

1.7
Starostka předložila ke schválení zařazení území obce Vranov do území působnosti Místní akční
skupiny Brána Brněnska, z.s., IČ: 22712372 na programové období 2021-2027 – kvůli možnosti i
jednotlivců žádat o dotace z IROP.
K hlasování o návrhu usnesení č.16.6 přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 16.6
ZO obce Vranov rozhoduje o zařazení území obce Vranov do území působnosti Místní akční
skupiny Brána Brněnska, z.s. , IČ: 22712372 na programové období 2021-2027.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.6 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

1.8
Starostka předložila ke schválení Nabídku na administraci výběrového řízení od DSO Tišnovsko,
Radniční 14, 666 01 Tišnov na zpracování VŘ na opravu střechy na ZŠ Vranov.
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Cena za VŘ je 5 000,- Kč (DSO není plátcem DPH).
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.7
ZO schvaluje nabídku na Veřejnou zakázku malého rozsahu – administrace výběrového řízení
na akci Oprava střechy na ZŠ Vranov za cenu 5 000,- Kč a pověřuje starostku podepsáním
Příkazní smlouvy s DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ 750 58 944.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.7 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

1.9
Starostka předložila ke schválení částku za realizaci přiložení kabelu plánované rozšíření
veřejného osvětlení v obci Vranov v lokalitě Příhon. Firma EON v této lokalitě provádí stavbu –
úprava stávajícího kabelového vedení a obec Vranov požádala o přiložení kabelu pro plánovné
veřejné osvětlení. Částka za přiložení kabelu je dle předloženého rozpočtu firmy Elmoza.s., která
stavbu provádí. Rozpočet byl schválen projektantem, který zpracovává pro obec Vranov projekt,
částky v rozpočtu jsou v intencích současných obvyklých cen.
K hlasování o návrhu usnesení č.16.8 přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 16.8
ZO schvaluje částku 112 525,96 Kč bez DPH za realizaci přiložení kabelu pro plánované
rozšíření veřejného osvětlení v obci Vranov v lokalitě Příhon firmě ELMOZ a.s.; ZO pověřuje
starostku vystavením objednávky na firmu Elmoz a.s.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.8 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

1.10
Starostka předložila ke schválení nabídku na vícepráce provedené firmou Šerhalka s.r.o. IČ:
29453518. Jedná se o vícepráce - bourání plotu u Kobra a znovuosazení sloupků. Cena za
vícepráce je 31 579,- Kč bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č.16.9 přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 16.9
ZO schvaluje cenu víceprací provedených firmou Šerhalka s.r.o., IČ: 29453518, za odstranění
a postavení plotu kolem KOBRA, v souvislosti s osazením obrubníků kolem krajské
komunikace III. třídy, ve výši 31 579,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: -0Usnesení č. 16.9 neschváleno.

proti: -8-
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zdržel se: -0-

1.11
Schválení vyřazení knih
Starostka předložila ke schválení návrh na vyřazení knih z knižního fondu Obce Vranov. Jedná se
o vyřazené knihy v rámci revize prováděné dle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách v platném
znění. Revizi prováděli zástupci Městské knihovny Kuřim, pod kterou naše obecní knihovna
spadá.
Vyřazené knihy jsou uvedené v příloze č. 2 tohoto zápisu, která je jeho nedílnou součástí.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.10
ZO schvaluje vyřazení knih z knižního fondu obce Vranov. Knihy jsou uvedené v příloze č. 2
tohoto zápisu, která je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.10 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

1.12
Odstoupení člena finančního výboru
Starostka obce informovala, že obdržela písemnou rezignaci pana Mgr. Michala Dobeše, který se
rozhodl odstoupit jako člen FV. Svoji rezignaci předal na obecní úřad.
Návrh usnesení č. 16.11
ZO bere na vědomí odstoupení člena finančního výboru pana Mgr. Michala Dobeše.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.11 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
2.1 Všeobecná diskuze a interpelace členů ZO:
Miloslav Křivánek: Jak je to s rozhodováním o kácení na požadovaných pozemcích obce?
- starostka: Byly podány žádosti na Krajský úřad JmK, kteří rozhodnutí nechtějí vydat, dle
jejich názoru si má obec sjednat veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí na rozhodování o kácení
stromů na obecních pozemcích, kdy je sama v rozhodování o kácení předpojatá.
a) předsedkyně finančního výboru Mgr. Zuzana Černá (dále jen FV): Sešel se 11. 6. 2020, na
programu projednání RO 1/2020, kontrola hospodaření obce, audit, závěrečný účet obce – bez
nesrovnalostí a rizik pro další hospodaření obce; FV předkládá ZO zprávu, která tvoří přílohu
č. 3 tohoto zápisu.
b) předseda kontrolního výboru Miloslav Křivánek (dále jen KV): nesešel se
c) předseda kulturního výboru Ing. Pavel Galík (dále jen Kult. V): nesešel se, ale proběhlo
promítání kina a hasiči chystají Svatojánskou noc.
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d) předseda pořádkového výboru pan Jindřich Skácel (dále jen PV): Je potřeba zamést cestu u
školy.
- starostka: Pan Klimeš má za úkol zamést cesty a vyčistit kanály, ale po deštích je toho teď
moc, trvá to a vše bude postupně provedeno.
Jak je to s vyvážením jímek u těch, kdo nejsou připojeni na kanalizaci, konkrétně jde o pana
Dusíka?
- starostka: Občané, kteří nejsou připojení na kanalizaci – jde cca o 10 lidí, resp. nemovitostí,
byli obesláni, aby dokládali vyvážení jímek. Většina předkládá lístky o vyvážení, pan Dusík
nekomunikuje. Dle sdělení OŽP Šlapanice zatím není postih, ale chystá se změna, resp.
zpřísnění zákona.
e) předseda stavebního výboru pan Robert Škarecký (dále jen SV): nesešel se, ale vidí
nedostatečnou údržbu obce – otázka, zda nepoptat externí firmu.
Veřejnost:
p. Renata Sedláková:
1) Po vybudování obrubníků v horní části Vranova se při deštích zaplavuje silnice v dolní části
obce u Dufků, Sedláků a paní Morávkové. Situaci máme zaznamenanou na videu a
fotografiích, které předáváme ZO zde na jednání a žádáme řešení situace.
p. Jiří Dufek:
1) Zdá se, že kanály po opravě komunikace nejsou funkční, všechna voda stéká po silnici a
doteče až k nám na dolní konec.
- starostka: Obec obrubníky osazovala na základě dřívějších stížností občanů v horní části,
jejichž nemovitosti byly vyplavovány dešti. Obrubníky situaci do značné míry vyřešily.
Místostarosta za největších dešťů také mapoval a točil situaci, kudy teče nejvíce vody a kde
se shromažďuje, abychom měli přehled mohli řešit případné problémy. Zásadní zjištění bylo
to, že drtivá většina dešťové vody tekoucí po komunikacích na ni přiteče ze soukromých
pozemků a z lesa. ZO bude řešit zatím osvětou, později postihem to, že občané z pozemků
sousedících s obecními nesvedou a nezadrží dešťovou vodu na svém pozemku. Všechna
problematická místa budou postupně řešena, alespoň provizorním způsobem tak, aby
nedocházelo ke škodám, ale na komplexní novou dešťovou kanalizaci v obci nejsou a
nebudou prostředky, protože jde o investici v řádech 100 000 000,- Kč.
p. Vilém Dostál:
1) Jak bude řešena ulice pod Alejí? Před dvěma roky jsme řešili, co s tím a nevyřešili, co tedy
s tím?
2) Kdy se dělala nová střecha na škole?
- Z. Černá: Před 15 lety, ale nyní je v katastrofálním stavu, teče do školy až do tříd.
- starostka: Máme vypracovaný odborný posudek, střecha nejde opravit, musí se udělat celá
nová. Byla tehdy použita nevhodná krytina, která nesnese naše povětrnostní podmínky.
3) Bylo by potřeba prořezat „Lípu svobody“ před Křivánkovými a vykácet túje.
p. Jarmila Dostálová:
1) Co povrch v uličce – bude se také opravovat?
- starostka: Jsou ještě poslední místa v obci, kde zbývá opravit místní komunikace a Ulička je
mezi nimi. Opravy budou postupné, podle finančních možností.
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p. Morávková:
1) Auta v dolní části obce nedodržují omezenou rychlost 40 km/h, nelze zajistit radar nebo
alespoň občasné měření policií?
- starostka: Lelekovice budou mít v blízké době úsekové měření, protože spadají pod Kuřim,
která nově zřizuje městskou policii. Jednáme o tom, aby poté bylo možné občas objednat
jednorázové měření v obci. Zřídit úsekové měření nebo stacionární radar je velmi velká
investice, kterou by hradila obec (cca 1,5 mil. Kč) a která by se obci nevracela, protože
pokuty by za nás vybíral městský úřad Šlapanice.

3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2019
3.1
Účetní závěrka za rok 2019 – příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Vranov okres
Brno venkov za rok 2019 a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vranov.
Starostka předložila ke schválení Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy
a Mateřské školy Vranov, okres Brno venkov za rok 2019, jejíž součástí je Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha, Inventarizační zpráva a Zpráva z veřejnoprávní kontroly.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.12 a 16.13 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.12
ZO schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vranov,
okres Brno venkov za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: -7proti: -0- zdržel se: -1Usnesení č. 16.12 schváleno.
Návrh usnesení č. 16.13
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Vranov, okres Brno venkov za rok 2019 a převod hospodářského výsledku ve výši 19,70
Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: -7proti: -0- zdržel se: -1Usnesení č. 16.13 schváleno.

3.2
Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2019
Starostka předložila ke schválení Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2019. Závěrečný účet
Obce Vranov za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce dne 5. 6. 2020, sňat byl dne 24. 6. 2020
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.14, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.14
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: -8proti: -0zdržel se: -0Usnesení č. 16.14 schváleno.
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3.3
Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2019
Starostka předložila Zprávu o provedení auditu - přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok
2019.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.15, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.15
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, zpracovanou firmou BDO
CA s.r.o., IČ: 25535269, Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.15 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

3. 4
Účetní závěrka za rok 2019 – obec Vranov
Starostka předložila ke schválení Účetní závěrku obce Vranov za rok 2019 – účetní závěrku tvoří
Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a příloha.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.16 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.16
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Vranov za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: -8proti: -0zdržel se: -0Usnesení č. 16.16 schváleno.
4. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Vranov
4.1.
Starostka předložila ke schválení k Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 1 /2020
kterou se stanoví školský obvod Základní školy Vranov. Školský obvod – spádovou školou pro
ročník 6 až 9 je Základní škola Herčíkova Brno, a to na základě uzavřené smlouvy mezi obcí
Vranov a Statutárním městem Brno.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.17, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.17
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 3/2020, kterou se stanoví školský
obvod Základní školy Vranov.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.17 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

4.2
Starostka předložila ke schválení k Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 2/2020
o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.
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Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.18, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.18
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 2/2020 o místním poplatku za
využívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.18 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

4.3
Starostka předložila ke schválení k Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 3/2020
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.19, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.19
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vranov č. 3/2020 o místním poplatku za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce.
Výsledek hlasování: Pro: -8proti:
-0zdržel se: -0Usnesení č. 16.19 schváleno.
5. Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci Oprava střechy na ZŠ
Vranov.
5.1
Starostka předložila ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení oprava střechy na ZŠ
Vranov. Součástí ZD je slepý rozpočet, smlouva, ve které jsou bankovní záruky, dále pojištění,
informace, že realizace bude probíhat za provozu školy, který nesmí být omezen a musí být
zajištěna bezpečnost. Předpokládaná cena je 2 900 000,- Kč bez DPH.
V souladu se směrnicí obce budou osloveny 3 firmy a zakázka bude vyvěšena na profilu
zadavatele.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.20 a č. 16.21, k hlasování bylo přistoupeno
bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.20
ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci Oprava střechy na ZŠ Vranov.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.20 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

Návrh usnesení č. 16.21
ZO schvaluje oslovení následujících firem v rámci výběrového řízení na akci Oprava střechy
na ZŠ Vranov:
- H&B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661
- Křepela, s.r.o., se sídlem Zbraslavec 85, PSČ 679 72, IČ: 07497628
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- FALTON, spol. s r.o., Langrova 1061/43, 627 00 Brno, IČ: 46905804
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.21 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

5.2
Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Starostka předložila ke schválení komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi – komise bude
sloučená, na veřejnou zakázku „Oprava střechy na ZŠ Vranov“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení ve složení: za DSO Tišnovsko Ing. David Lacina, Ing. Jana Schovánková, za obec Vranov
Roman Jonáš, Robert Škarecký a Miloslav Křivánek.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.22, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.22
ZO schvaluje sloučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Oprava základní školy Vranov“, ve zjednodušeném podlimitním řízení a schvaluje členy
sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve složení: za DSO Tišnovsko
Ing. David Lacina, Ing. Jana Schovánková, za obce Vranov Roman Jonáš, Robert Škarecký a
Miloslav Křivánek.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.22 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

6. Výběr dodavatele na opravu komunikace U sv. Jána
V souladu se Směrnicí obce Vranov o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu byly osloveny
3 firmy. Podkladem byl jednotný slepý rozpočet. Obec obdržela následující nabídky:

firma

bez DPH

bez DPH

komunikace u
školy

komunikace u
sv. Jána

celkem bez
DPH

celkem s DPH

REMAT PLUS ZLÍN, s.r.o. IČ:
25304259

358 065,05

198 047,07

556 112,12

672 904,66

PORR a.s., IČ: 43005560

391 938,15

212 851,51

604 789,66

731 795,49

TVM stavby s.r.o.
IČ: 06331807

242 564,48

156 241,50

398 805,98

482 555,24

ZEMAKO, s.r.o.
IČ. 25504011

349 966,64

195 052,90

545 019,54

659 473,64
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Nejlevnější je firma TVM stavby, s.r.o. Starostka navrhla vybrat tuto firmu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.23, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.23
Zastupitelstvo obce Vranov, schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se
směrnicí obce Vranov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci – „Oprava místní
komunikace u ZŠ a u sv. Jána“, dodavatele TVM stavby s.r.o. IČ 06331807. ZO pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy s firmou TVM stavby s.r.o. za cenu 482 555,24 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.23 schváleno.

zdržel se: -0-

proti: -0-

7. Schválení pronájmu pozemku p. č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna
7.1
Starostka předložila ke schválení záměr obce Vranov ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, pronajmout pozemek p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna o
výměře 328 m2, zapsaný na LV 1, k.ú. Vranov u Brna, obec Vranov, okres Brno-venkov, za
účelem využití jako zahrada.
Nájemné bude činit 5,- Kč za m2 a rok.
Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.24 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 16.24
ZO schvaluje záměr obce Vranov ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, pronajmout pozemek p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna o výměře 328 m2 ,
zapsaný na LV 1, k.ú. Vranov u Brna, obec Vranov, okres Brno-venkov, za účelem využití jako
zahrada.
Nájemné bude činit 5,- Kč / m2 / rok.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.24 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

8. Schválení smluv se smluvními stranami
8.1
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8603302059 s firmou Kooperativa pojišťovna a.s.
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8603302059 s firmou
Kooperativa pojišťovna a.s. Jedná se o navýšení hodnoty pojištěného majetku budovy základní
školky v souvislosti s přístavbou.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.25 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 16.25
ZO schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8603302059 pro pojištění podnikatelských
rizik s firmou Koopetariva pojišťovna a.s se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, IČ: 47116617 a
pověřuje starostku podpisem Dodatku č.3 s firmou Koopetariva pojišťovna a.s se sídlem
Pobřežní 665/21, Praha, IČ: 47116617.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.25 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

8.2
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství
v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 s ke smlouvě s firmou SAKO Brno, a.s., IČ:
60713470, kterým se doplňuje do smlouvy likvidace olejů, bioodpadu (povinnost od 1.1.2020
likvidovat) a zohledňuje navýšení počtu obyvatel.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.26 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.26

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené s firmou SAKO Brno, a.s., IČ: 60713470.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 16.26 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

10. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 21,10 hodin.
Zápis z 16. VZZO obce Vranov byl vyhotoven dne 1. 7. 2020.
Zapisovatel: Martina Dobešová

Ověřovatelé: Robert Škarecký
Jindřich Skácel

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová
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