17. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 21. 7. 2020 v zasedací místnosti 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, Eduard Filka
Zahájení: 19,08
Ukončení: 20,15
Zapisuje: Martina Dobešová
Účast občanů:

7 osob dle prezenční listiny: Karel Holešovský, Kateřina Potočková, Eva
Prokešová Danková, Petr Michek, Jarmila Dostálová, Vilém Dostál, Dagmar
Zemanová

Program jednání:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktuální otázky o činnosti ZO
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Hospodaření Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2019
3.1
Účetní závěrka za rok 2019
3.2
Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2019
3.3
Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Vyhodnocení veřejné zakázky – „Oprava střechy na základní škole
Vranov“
Schválení pronájmu pozemku p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna s účelem využití zahrada
Schválení smluv a smluvních vztahů
Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci „Oprava hasičského auta“
Schválení řádu veřejného pohřebiště
Závěr

Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19,08 hodin 17. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou, určila
ověřovatele zápisu pana Eduarda Filku a pana Pavla Galíka.
Starostka navrhla doplnění nových bodů jednání a to bodu: Schválení řádu veřejného pohřebiště
v obci Vranov a bodu Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci Oprava
hasičského auta.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.1
ZO schvaluje doplněný program jednání
1.

Aktuální otázky o činnosti ZO
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Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Hospodaření Svazku obcí Ponávka – Česká , Lelekovice Vranov za rok
2019
3.1
Účetní závěrka za rok 2019
3.2
Schválení Zprávy o provedení auditu za rok 2019
3.3
Schválení závěrečného účtu za rok 2019
4.
Vyhodnocení veřejné zakázky – „Oprava střechy na základní škole
Vranov“
5.
Schválení pronájmu pozemku p.č. 155/10 v k.ú. Vranov u Brna za účelem využití
zahrada
6.
Schválení smluv a smluvních vztahů
7.
Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci Oprava hasičského auta
8.
Schválení řádu veřejného pohřebiště
9.
Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou a určuje ověřovatele zápisu pana Eduarda
Filku a pana Pavla Galíka.
2.
3.

Výsledky hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.1 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

1. Aktuální otázky o činnosti ZO
 Zítra se koná beseda se zástupci ŠLP. Za ŠLP Křtiny budou přítomni:
Ředitel podniku doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., oddělení rozvoje a pedagogiky Ing. Lubomír
Dobrovolný, Ph.D., vedoucí polesí Vranov Ing. Ivo Březina a další.
 Snad konečně počasí dovolí již několikrát odložené opravy komunikací na Žižkově a v Aleji,
jde o reklamace vad a zatím provedení prací neumožnily časté deště.

1.1
Obec Vranov neobdržela dotaci z Jihomoravského kraje na opravu chodníku a neobdržela dotaci
z JMK na nákup vybavení do knihovny, ale zatím neoficiálně dostala dotaci na rekonstrukci
hasičské cisterny ve výši Kč 1 000 000,-, obec bude doplácet Kč 500 000,-.

1.2
Starostka předložila ke schválení podání žádosti o dotaci do 11. výzvy Místní akční skupiny
Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání. Žádost o dotace bude podána na
stavbu nové mateřské školy v obci Vranov. Projekt je hotový, nebude-li v budoucnu MŠ v obci
potřeba, lze objekt změnit a užívat jako např. komunitní centrum nebo startovací byty.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 17.2
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do 11. výzvy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. –
IROP – Předškolní a školní vzdělávání. Dotace bude podána na stavbu nové mateřské školy
v obci Vranov.
Výsledek hlasování: Pro: -9proti: -0- zdržel se: -0Usnesení č. 17.2 schváleno.
1.3 Administrace VŘ
Starostka předložila ke schválení Nabídku na administraci výběrového řízení od DSO Tišnovsko,
Radniční 14, 666 01 Tišnov, na zpracování VŘ na opravu hasičského auta.
Cena za VŘ je 5 000,- Kč (DSO není plátcem DPH).
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.3
ZO schvaluje nabídku na Veřejnou zakázku malého rozsahu – administrace výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32“ 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: -9Usnesení č. 17.3 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

1.4
Starostka předložila ke schválení žádost SDH Vranov na úhradu nákladů na zapůjčení krojů na
hody, které se budou konat 19. 9. 2020. Jedná se o částku 67 600,- Kč včetně DPH - 33 ks krojů
dětských a 40 ks krojů pro dospělé stárky (20 párů). Na Obec Vranov budou vystaveny faktury za
zapůjčení krojů.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.4
ZO schvaluje částku ve výši 67 600 tis. Kč včetně DPH na úhradu faktury za zapůjčení krojů
na hody, které se budou konat 19. 9. 2020
Výsledky hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.4 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
2.1 Všeobecná diskuze a interpelace členů ZO: nesešel se
a) předsedkyně finančního výboru Mgr. Zuzana Černá (dále jen FV): nesešel se
b) předseda kontrolního výboru Miloslav Křivánek (dále jen KV): nesešel se
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c) předseda kulturního výboru Ing. Pavel Galík (dále jen Kult. V): nesešel se
d) předseda pořádkového výboru pan Jindřich Skácel (dále jen PV): nesešel se, ale p. Skácel se
ptá, zda se bude opravovat i Žižkov a také navrhuje, aby ten, kdo parkuje svým autem na
obecním pozemku tak, že se tam nedá posekat tráva, ať ji pod autem a okolo poseká sám.
- starostka: Ano, bude se opravovat i Žižkov, nemám nic proti tomu, aby se lidé podíleli na
údržbě obce, vždy v minulosti to tak bylo.
e) předseda stavebního výboru pan Robert Škarecký (dále jen SV): nesešel se
pan Miloslav Křivánek – po kácení stromů na hřišti Turisťák zůstaly hromady haluzí před dveřmi
k sítím.
Starostka – to nevím, ale vím, že dle sdělení firmy provádějící kácení nejsou práce zatím
dokončeny.
Veřejnost:
p. Prokešová:
1) Rozbitá klika na hřišti, a co povrch hřiště – bude úprava, zatravnění? ZO to slibovalo již před
rokem a stále se nic neděje.
Přidává se Miloslav Křivánek, stav hřiště je katastrofální.
- starostka: ZO se rozhodlo, že hřiště se zřejmě zatravňovat nebude, jsou obavy, že by se trávu
v daném místě nepodařilo vypěstovat a poté udržet, znamenalo by to nejen omezení provozu
hřiště, ale je otázka, kdo by pak trávu udržoval, zavlažoval, atd. Zvažujeme, že vhodnější bude
udusaná hlína, jak tomu bylo dříve, nebo písek. Oplocení hřiště je nové, chybí jen jeden díl, který
se doplní. Je pravda, že chybí člověk, který by hřiště udržoval, spravoval, odemykal.
2) Problém s doručováním pošty.
- starostka: Ano, ZO o tom ví, opakovaně podáváme písemné stížnosti, pošta se omluví a tím to
skončí.
3) Zda již ZO podniklo slibované kroky k jednání s dopravním podnikem ohledně změny
dopravy – posílení spoje přes Lelekovice?
- starostka: zatím ne, bude se jednat.
p. Zemanová:
1) Do května si ZO stanovilo termín k vyřešení rybníka, co sed tedy děje?
- starostka: Viz. minulé zasedání VZZO, podá se návrh na zahájení stavebního řízení a poté se
bude muset p. Sonnek jasně vyjádřit.
2) Stále se tu kácí stromy, ale nesází se nové, přitom prostor tu je. Např. u chodníku na Grunty,
podél cesty Za humny, na konečné autobusu.
- starostka: Tyto vyjmenované pozemky nejsou obce, ale lze uvažovat o živém plotu a několika
stromech kolem pozemku obce na vjezdu do Vranova od Lelekovic nebo na konci Kateřinské,
kde dříve bývaly třešně.
3) Údržba obce a úprava zeleně je katastrofální, bodláky na chodnících, nepořádek, co se nově
vybuduje, už se neudržuje a ničí se.
- starostka: projednávali jsme situaci v pondělí, obec by ráda do údržby zeleně investovala, ale
nedaří se nalézt ani zaměstnance ani odbornou firmu, kterou by mohla najmout.
P. Zemanová navrhuje „brigády“ občanů na údržbu obce, starostka i ZO souhlasí.
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p. Michek:
1) Co takhle oslovit zahradnické školy, zda by neposlali žáky na praxi k údržbě zeleně?
- p. Zuzana Černá: v době karantény jsem oslovila mnoho zahradnických firem i škol, aby mně
poslali alespoň jednoho člověka – odborníka, protož jsem chtěla vybudovat část plánované školní
zahrady, ale nesehnala jsem nikoho. Zahradu jsme vybudovali tedy amatérsky, s učitelským
sborem.
3. Hospodaření Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2019
Starostka informovala o Závěrečném účtu Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov za
rok 2019, Zprávě o provedení auditu - přezkoumání hospodaření Svazku obcí Ponávka – Česká,
Lelekovice, Vranov za rok 2019 a Účetní závěrce Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice,
Vranov za rok 2019. Zveřejněno na úřední desce dne 12. 6. 2020, sňato byl dne 29. 6.2020.
Schváleno zástupci svazku dne 29. 6. 2020.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.5
ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov za rok
2019, Zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov
za rok 2019, zpracovanou firmou BDO CA s.r.o., IČ: 25535269, Marie Steyskalové 14, 616 00
Brno a účetní závěrku Svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.5 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

4. Vyhodnocení veřejné zakázky – „Oprava střechy na základní škole Vranov“
Vyhodnocení zakázky – rozhodnutí o výběru dodavatele ve věci veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Oprava střechy na základní škole Vranov“,
zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Výběrové řízení bylo vyvěšeno na profilu zadavatele, přímo byly osloveny 3 firmy:
H&B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, KŘEPELA, s.r.o., 679 72
Zbraslavec 85, IČ: 07497628 a FALTON, spol. s r.o., Langrova 1061/43, 627 00 Brno, IČ:
46905804.
Byly podány 3 nabídky:
firma

Cena bez DPH
Oslovená firma, nabídku
nepodala

H&B delta, s.r.o.
IČ: 25835661
KŘEPELA, s.r.o

Oslovená firma, sdělili, že
z kapacitních důvodů nabídku

IČ: 07497628
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nebudou podávat
FALTON, spol. s r.o.,
IČ: 46905804

2 857 178,50

MK izolstav, s.r.o.

2 501 528,-

IČ: 26921995
TEKR Servis s.r.o.

2 563 787,-

IČ: 29451451
Nabídky byly posouzeny hodnotící komisí a bylo rozhodnuto, že podané nabídky splnily
požadavky zadávací dokumentace. Nabídka firmy MK izolstav s.r.o. byla vybrána jako
nejvýhodnější nabídka.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.6, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.6
Zastupitelstvo obce Vranov po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ve věci veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení na akci – „Oprava střechy na základní škole Vranov“ vybraného dodavatele
MK izolstav s.r.o., Crhov 65, Olešnice na Moravě, IČ: 26921995, k uzavření smlouvy o dílo za
cenu 2 501 528,- Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, MK izolstav s.r.o.,
Crhov 65, Olešnice na Moravě, IČ:26921995.
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.6 schváleno.

proti: -0-

zdržel se:

-0-

5. Schválení pronájmu - pachtu pozemku p.č. 155/10 o výměře 328 m2 v k.ú. Vranov u Brna
Starostka předložila ke schválení nájemce pozemku 155/10 o výměře 328 m2 v k.ú. Vranov u
Brna za účelem využití pozemku jako zahrada. Záměr byl schválen na 16. VZZO dne 24. 6. 2020
a následně vyvěšen. Přihlásili se dva zájemci a to: manželé Ševčíkovi a manželé Růžičkovi,
Vranov.
Starostka navrhuje, aby byl pozemek rozdělen na dvě části, přibližně poloviny, s tím, že část
pozemku, přiléhajícího k p.č. 62/2 a 4/5 ve vlastnictví manželů Ševčíkových, budou mít v užívání
manželé Ševčíkovi druhou část pozemku, přiléhajícího k p.č.155/29 a 5/4 ve vlastnictví manželů
Růžičkových, budou užívat manželé Růžičkovi. Smlouva bude uzavřena dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou, hranice pozemku bude vytyčena.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.7
ZO schvaluje uživatele – pachtýře pozemku p.č. 155/10 o výměře 328 m2 v k.ú. Vranov u Brna
za účelem využití jako zahrada, a to manželům Růžičkovým a manželům Ševčíkovým za cenu
5,- Kč/m2 a rok.
ZO pověřuje starostku podpisem pachtovní smlouvy s manžely Růžičkovým a manžely
Ševčíkovým.
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Výsledky hlasování: pro:
-9Usnesení č. 17.7 schváleno.

proti:

-0-

zdržel:

-0-

6. Schválení smluv se smluvními stranami
6.1
Starostka předložila ke schválení darovací smlouvu s panem Petrem Špačkem, Vranov 87 na
finanční dar ve výši 9 727,- Kč na nákup stavebnice do mateřské školy Vranov.
Starostka předložila ke schválení darovací smlouvu s paní Irenou Šmerdovou, Vranov 219 na
finanční dar ve výši 11 000,- Kč na nákup stavebnice do mateřské školy Vranov.
Jedná se o finanční dary, které poskytly rodiče dětí MŠ.
Částky budou poukázány obci Vranov, která následně převede finanční částky do rozpočtu
příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.8 a 17.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.8
ZO schvaluje Darovací smlouvu s panem Petrem Špačkem, Vranov 87.
Jedná se o darovací smlouvu na finanční částku ve výši 9 727,- Kč - finanční dar na nákup
stavebnice do mateřské školy Vranov.
ZO pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy s panem Petrem Špačkem.
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.8 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se:

-0-

Návrh usnesení č. 17.9
ZO schvaluje Darovací smlouvu s paní Irenou Šmerdovou, Vranov 219.
Jedná se o darovací smlouvu na finanční částku ve výši 11 000,- Kč - finanční dar na nákup
stavebnice do mateřské školy Vranov.
ZO pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy s paní Irenou Šmerdovou.
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.9 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se:

-0-

7. Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na akci „Rekonstrukce požárního
cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32“
7.1
Starostka předložila ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na rekonstrukci
požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32. Předpokládaná cena je 1 490 000,- Kč bez
DPH, dotace z JmK činí 1 000 000,- Kč.
V souladu se Směrnicí obce budou osloveny 3 firmy a zakázka bude vyvěšena na profilu
zadavatele.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.10 a 17.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 17.10
ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Rekonstrukce požárního
cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32“.
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.10 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

Návrh usnesení č. 17.11
ZO schvaluje oslovení následujících firem v rámci výběrové řízení na akci „Rekonstrukce
požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32“, a to firmy:
1. Milan Čapek, Výroba a servis hasičské techniky, IČ: 66264553, Sídliště Pražská 2898
Havlíčkův Brod 580 01
2. Kobit – THZ CZ s.r.o. Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 06102867
3. THT Polička, s.r.o. Starohradská 316 , 572 01 Polička, IČ: 46508147
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.11 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

7.2 Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Starostka předložila ke schválení komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi – komise bude
sloučená, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS
32“, ve zjednodušeném podlimitním řízení ve složení: za DSO Tišnovsko Ing. David Lacina, Ing.
Jana Schovánková, za obec Vranov Robert Škarecký, Roman Jonáš, Martina Dobešová,
náhradníci Jindřich Skácel a Miloslav Křivánek.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.12, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č 17.12
ZO schvaluje sloučení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32“, 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 obec Vranov
Robert Škarecký, Roman Jonáš, Martina Dobešová, náhradníci Jindřich Skácel a Miloslav
Křivánek.
Výsledek hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.12 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

Stránka 8 z 9

8. Schválení Řádu veřejného pohřebiště
Starostka předložila ke schválení nový Řád veřejného pohřebiště – hřbitov Vranov. Dle novely
zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví ze dne 19. 8. 2017 je povinna každá obec mít do 3 let od
platnosti této novely zpracován nový Veřejný řad pohřebiště, který musí být schválen Krajským
úřadem.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.13, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.13
ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště pro hřbitov v obci Vranov.
Výsledky hlasování: Pro: -9Usnesení č. 17.13 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se:

9 Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20,15 hodin.
Zápis ze 17. VZZO obce Vranov byl vyhotoven dne 29.7. 2020
Zapisovatel: Martina Dobešová

Ověřovatelé: Eduard Filka, dne 29. 7. 2020
Pavel Galík, dne 29. 7. 2020

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová, dne 29. 7. 2020
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