18. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 27. 8. 2020 v sále Obecního domu, Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO):
Kateřina Jetelinová, Martina Dobešová, Roman Jonáš, Pavel Galík, Robert Škarecký,
Jindřich Skácel, Eduard Filka
Omluveni: Zuzana Černá, Miloslav Křivánek
Zahájení: 19,05
Ukončení: 20,05
Zapisuje: Martina Dobešová
Účast občanů: Dagmar Zemanová, Hana Morávková, Petr Michek – dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
Aktuální otázky o činnosti ZO
2.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3.
Vyhodnocení veřejné zakázky – „Celková rekonstrukce požárního cisternového vozidla
TATRA 148 CAS 32“
4.
Projednání dopravního řešení lokality Za Humny II
5.
Schválení smluv a smluvních vztahů
6.
Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19,05 hodin 18. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou, určila
ověřovatele zápisu Romana Jonáše a Roberta Škareckého.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.1
ZO schvaluje program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktuální otázky o činnosti ZO
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Vyhodnocení veřejné zakázky – „Celková rekonstrukce požárního cisternového vozidla
TATRA 148 CAS 32“
Projednání dopravního řešení lokality Za Humny II
Schválení smluv a smluvních vztahů
Závěr

Starostka určuje zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou a určuje ověřovatele zápisu
Romana Jonáše a Roberta Škareckého.
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Výsledky hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.1 schváleno.

proti:

zdržel se: -0-

-0-

1. Aktuální otázky o činnosti ZO
Starostka informovala, že od září se budou konat tradiční poutě, v sobotu se koná den Ponávky –
pochod obnovenou stezkou mezi Vranovem a Lelekovicemi, dne 5. 9. 2020 se koná
v Lelekovicích sportovní soutěž Olympon, zájemci se ještě stále mohou přihlásit na OÚ.
1.1
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2020. Jedná se o úpravu příjmů a
výdajů dle skutečnosti k 31. 7. 2020:
Příjmy:
- dotace na opravu tělocvičny ve výši 1 387 777,- Kč
- příspěvek 1250 Kč / obyvatele ve výši 1 045 000,- Kč
- dary pro MŠ dle uzavřených darovacích smluv 20 800,- Kč
Výdaje:
- přeposlání daru pro MŠ 20 800,- Kč
- nákup počítače do knihovny 25 200,- Kč
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.2 přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 18.2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho
nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.2 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se:

-0-

1.2
Dne 16. září by mělo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválit návrh 1. aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje. V návrhu je řešeno mj. trasování dálnice D43 a
souvisejícího obchvatu města Kuřim, jejichž podoba je důležitá rovněž pro obec Vranov. Návrh
předkládá zastupitelům JM kraje ke schválení dálnici D43 v tzv. historické stopě s jižním
obchvatem Kuřimi, označenou jako varianta S10 (Příloha č. 3). Tato varianta je výhodná rovněž
pro obec Vranov, neboť jednak odvádí tranzitní dopravu ze stávající silnice I/43 v dostatečné
míře, jedna umožňuje komfortní napojení silnice II/379 (Lipůvka – Blansko) na silnici I/43 a dále
na Brno. Bylo by tedy pro naši obec výhodné, aby Zastupitelstvo Jihomoravského kraje návrh
schválilo tak, jak je předkládán.
Starostka obce dále seznámila zastupitele s I. Aktualizací Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje tak, jak je navržena (tedy ve variantě S 10 v historické stopě a s jižním
obchvatem Kuřimi). Tuto variantu již v minulosti zastupitelstvo Obce Vranov podpořilo jako
nejvhodnější.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.3 přistoupeno bez diskuze.
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Návrh usnesení č. 18.3
Zastupitelstvo obce Vranov souhlasí s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu města
Kuřim ve variantě S10 podle Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a žádá Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby
tento návrh, který je součástí návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje, schválilo tak, jak je předkládán.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.3 schváleno.

1.3

proti:

-0-

zdržel se:

-0-

Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2021

Starostka předložila ke schválení Příspěvek na financování systému IDS JMK. Jedná se
o příspěvek na rok 2021, který schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Příspěvek
na jednoho obyvatele činí 50,--Kč/rok, celková částka za 836 obyvatel činí 41 800,- Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 18.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.4
ZO schvaluje výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2021. Příspěvek
na jednoho obyvatele činí 50,--Kč, celková částka za 836 obyvatel je ve výši 41 800,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.4 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se:

-0-

2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
2.1 Všeobecná diskuze a interpelace členů ZO:
a) předsedkyně finančního výboru Mgr. Zuzana Černá (dále jen FV): omluvena
b) předseda kontrolního výboru Miloslav Křivánek (dále jen KV): omluven
c) předseda kulturního výboru Ing. Pavel Galík (dále jen Kult. V): nesešel se, ale členové jednají
a připravují průběžně ples, nový web obce, hody, Olympon, chystá se 13. 9. 2020 promítání
kina – film Šarlatán.
d) předseda pořádkového výboru pan Jindřich Skácel (dále jen PV): nesešel se, nevíte, proč je
v obci takový smrad? Veřejnost: v Lipůvce rozmetali hnůj.
e) předseda stavebního výboru pan Robert Škarecký (dále jen SV): nesešel se
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Veřejnost:
Pan Výmola:
1. Není zde přítomen, ale dotaz zaslal mailem a přeje si, aby zde byl přečten a zodpovězen; jde o
projednání požadavku na změnu jízdních řádů – zejména možností změny nočních spojů, kdy
nynější noční spoj jede nově namísto v 1,30 hod. až ve 2,00, což mu přijde nevyhovující a
domnívá se, že by byl více využíván noční spoj o půlnoci nebo v 0,30 hod.
Starostka: Je v plánu jednání s dopravním podnikem, s Ing. Seitlem, provozním ředitelem
DPMB o možnostech změn dopravy do Vranova, a to na druhou polovinu září, projednáme i
tento požadavek.
Paní Morávková:
1. Jak to vypadá s měřením rychlosti vozidel na dolním konci Vranova?
Starostka: Jedná s Kuřimí, je to otázka času, až se rozšíří jejich nová městská policie a budou
schopni nabízet tyto služby i okolním obcím. Policie ČR v Kuřimi tvrdí, že to není v jejich
kompetencích, máme se obrátit na dopravní policii.
2. Kousek od domu se nacházejí uzávěry vody a/nebo hydrant, často jsou zaneseny pískem a
hlínou, obzvlášť nyní, po vybudování obrubníků, kdy se zvedl terén, Nachází se za obrubníky,
před opěrnou zídkou předzahrádky. Jak je a kdo bude udržovat?
Starostka: Prověříme u vodáren, ale hydranty se v obci nepoužívají kvůli nedostatečnému tlaku
vody.
3. Jak to vypadá s chodníkem v dolní části Vranova? Už je projekt?
Starostka: Projekt zatím není, připravují se podklady a žádosti o výjimky, nebude to jednoduché
z důvodu nedostatečného prostoru na obecních pozemcích.
Pan Michek:
1. K posunu autobusů – zdá se mu posun na půlnoc nebo 0,20 zbytečný, když jede před tím
autobus ve 23 hod., spíš by to nechal na 1,30 hod.
Starostka: Prověříme, jaké jsou možnosti úprav jízdního řádu a pak zřejmě necháme proběhnout
nějakou anketu mezi obyvateli, aby změny vyhovovaly co nejvíce lidem.
2. Co se děje za Desítkou? Prý se tam staví kavárna?
Starostka: O tomto záměru obec nic neví, pan Žák nahlásil, že bude likvidovat černé skládky,
pneumatiky a bourat některé zídky v havarijním stavu, které hrozí zřícením.
Paní Zemanová:
1. Proč tak trvá zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva? Není v tom systém, mohly by
třeba chodit SMS 15 dní dopředu, že bylo zasedání vyvěšeno na úřední desce.
Starostka: ZO se naopak snaží informační SMS co nejvíce omezovat, a to kvůli vysokým
nákladům, které jsou až kolem 15 000,- měsíčně. Proto byla zavedena aplikace pro chytré
telefony „V obraze“, kterou doporučuji stáhnout, budete tak mimo jiné ihned informována o
všem, co se objeví na webových stránkách obce a na elektronické úřední desce. Informace o
aplikaci najdete na webu obce nebo ve zpravodaji.
2. Pořádek v obci – co ty chodníky, všude je binec. Teď je uklizený konečně chodník k úřadu,
ale ostatní jsou hrůza. Jaké je řešení?
Starostka: Obec nemá prostředky na specializovanou údržbu zeleně, navíc se dlouhodobě nedaří
nikoho na tuto práci sehnat, a to ani brigádníky z úřadu práce. Ochota obyvatel k brigádám je
nulová, ověřovali jsem si to v okruhu našich známých, přitom by stačilo, kdyby si každý
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uklidil okolí svého domu, to by bylo řešení, dříve se to tak běžně dělávalo, obec žádné sečení a
další údržbu neprováděla. Je to o lidech, když je to ale nenapadne samotné, těžko je k tomu
nutit.
3. Tak to těm lidem řekněte, třeba to neví, že by obec potřebovala pomoc s údržbou obce.
Robert Škarecký: Můžeme udělat soutěž o nejlépe uklizený chodník.
Pavel Galík: Každoročně probíhá „Ukliďme Česko“, a to i ve Vranově, letos má být 19. 9., což
máme hody, ale můžeme to udělat v jiném termínu. Ale vždy se účastní stejná, poměrně malá
parta lidí.
Starostka: Vloni proběhla akce z úřadu práce, kdy ten v tomto programu platil nezaměstnaným za
práce pro obec, nikdo z nezaměstnaných nebyl ochoten provádět práce na údržbě zeleně či
obce, sehnali jsme pouze administrativní pracovníky na úřad či do školy. Paní Zemanová,
nechcete tedy Vy zorganizovat dobrovolníky a zapojit se osobně?
P. Zemanová: Nechci, to je práce zastupitelstva, ne moje.
3. Vyhodnocení veřejné zakázky – „Rekonstrukce požárního cisternového vozidla
TATRA 148 CAS 32“________________________________________________________
V souladu se Směrnicí obce Vranov o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu byly osloveny
3 firmy. Zakázka byla umístěna na profilu zadavatele.
Podkladem byla zadávací dokumentace schválena na 17. VZZO, včetně slepého rozpočtu.

firma
Milan Čapek Výroba a
servis hasičské techniky
IČ: 66264553

bez DPH

celkem s DPH

1 195 000,-

1 445 950,Nabídku nepodali

Kobit – THZ CZ s.r.o.
IČ: 06102867

Nabídku nepodali

THT Polička, s.r.o.
IČ: 46508147

Hodnotící komise posoudila předloženou nabídku a doporučuje uzavřít smlouvu s jediným
zájemcem, a to firmou Milan Čapek, Výroba a servis hasičské techniky, IČO 662 64 553.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 18.5, k hlasování přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.5
Zastupitelstvo obce Vranov, schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se
směrnicí obce Vranov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci – „Rekonstrukce
požárního cisternového vozidla TATRA 148 CAS 32“, dodavatele Milan Čapek, Výroba a
servis hasičské techniky, IČO 662 64 553.
ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou Milan Čapek, Výroba a servis hasičské
techniky, IČO 662 64 553 za cenu 1 195 000,- Kč bez DPH.
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Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.5 schváleno.

zdržel se: -0-

proti: -0-

4. Projednání dopravního řešení lokality Za Humny II
Starostka předložila k projednání řešení dopravy v lokalitě Za Humny II. Na tuto lokalitu je
zpracovaná studii území, která je součástí platného územního plánu obce Vranov. Majitelé
pozemků předložili prostřednictvím projekční kanceláře řešení dopravní obslužnosti v této
lokalitě, Jedná se o změnu, která je v souladu se studií a není potřebné zpracovávat novou studii.
ZO byly předloženy výkresy studie zpracované firmou NASKOK atelier s.r.o., které tvoří
přílohu č. 4 tohoto zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.6 přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 18.6
ZO obce Vranov po projednání schvaluje změnu řešení dopravní obslužnosti stavebních
pozemků v lokalitě Za Humny II dle Koncepce zastavění území v zóně Z 10 „Za Humny“,
zpracované firmou NASKOK atelier s.r.o. v 08/2020 – návrh Obousměrné účelově dělené
komunikace, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.6 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

5. Schválení smluv se smluvními stranami
5.1
Starostka předložila nabídku na zajištění TDI od Ing. Pavla Šudáka, IČ: 014 46 487, Kuřim na
akci „Oprava místní komunikace u sv. Jána“ za cenu 10 000,- Kč bez DPH/měsíc.
Předpokládaná délka provádění TDI 1 až 2 měsíce.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 18.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.7
ZO schvaluje firmu Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, Kuřim, IČ: 014 46 487, na
provedení TDI po dobu realizace akce „Oprava místní komunikace u sv. Jána“, za cenu
10 000,- Kč bez DPH /měsíc.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.7 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

5.2
Starostka předložila nabídku na zajištění TDI od Ing. Pavla Šudáka, IČ: 014 46 487, Kuřim na
akci „Výměna střešní krytiny na ZŠ Vranov“ za cenu 16 000,- Kč bez DPH/měsíc.
Předpokládaná délka provádění TDI 3 měsíce, září až listopad 2020.
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Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 18.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.8
ZO schvaluje firmu Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, Kuřim, IČ: 014 46 487, na
provedení TDI po dobu realizace akce „Výměna střešní krytiny n ZŠ Vranov“ za cenu 16 000,Kč bez DPH /měsíc.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.8 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

5.3.
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
č. JMK 065874/20/OKHR, program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017-2020. Jedná se o investiční dotaci na akci „Rekonstrukce
požárního cisternového vozidla TATA 148 CAS 32“.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Usnesení č. 18.9
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, č. JMK,
065874/20/OKHR, program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017-2020. Jedná se o investiční dotaci na akci
„Rekonstrukce požárního cisternového vozidla TATA 148 CAS 32“. Dotace bude poskytnuta ve
výši 1 000 000,- Kč.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.9 schváleno.

proti:

-0- zdržel se: -0-

5.4
Darovací smlouva
Starostka předložila ke schválení Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem na darování
pozemku p.č. 423/12 v k.ú. Vranov u Brna, dle GP 722-6366/2016, ostatní plocha o výměře
23 m2. Jedná se o pozemek Jihomoravského kraje, na které je postavena zeď a plocha u ČOV.
Byl souhlas se stavbou, ale aby se ČOV mohla zapsat do katastru, dohodlo se s SÚS a JMK, že
požádáme o převod tohoto pozemku do vlastnictví obce.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Usnesení č 18.10
ZO schvaluje Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3,
Brno, IČ: 708 88 337, kterou Jihomoravský kraj daruje obci Vranov pozemek p.č. 423/1,
ostatní plocha o výměře 23 m2, v k.ú. Vranov u Brna.
ZO pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: -7Usnesení č. 18.10 schváleno.

proti: -0-

zdržel se: -0-

6. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20.05 hod.
Zápis ze 18. VZZO obce Vranov byl vyhotoven dne 4. 9. 2020.
Zapisovatel:

Martina Dobešová

Ověřovatelé:

Roman Jonáš
Robert Škarecký

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová
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