19 zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 5. 11. 2020 v sále Obecního domu, Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): Kateřina Jetelinová, Zuzana Černá,
Martina Dobešová, Pavel Galík, Roman Jonáš, Eduard Filka, Robert Škarecký, Jindřich Skácel
Omluveni: Miloslav Křivánek
Zahájení: 19,00
Ukončení: 19,25
Zapisuje: Martina Dobešová
Účast občanů: paní Dagmar Zemanová
Program jednání:
1.
Aktuální otázky o činnosti ZO
2.
Projednání podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
3.
Schválení smluv a smluvních vztahů
4.
Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19,00 hodin 19. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou, určila
ověřovatele zápisu pana Eduarda Filku a pana Jindřicha Skácela.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.1
ZO schvaluje program jednání:
1.
2.
3.
4.

Aktuální otázky o činnosti ZO
Projednání podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
Schválení smluv a smluvních vztahů
Závěr

Starostka určuje zapisovatele zápisu Mgr. Martinu Dobešovou a určuje ověřovatele zápisu,
pana Eduarda Filku a pana Jindřicha Skácela.
Výsledky hlasování: Pro: -8Usnesení č. 19.1 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-
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1. Aktuální otázky o činnosti ZO
1.1
Nájemce obchodu s potravinami předložil na obec Vranov požadavek navýšení příspěvku na
provoz obchodu o částku 3000,- Kč měsíčně. V souvislosti se současnou situací a zachování
obchodu s potravinami navrhuji zvýšení příspěvku o částku 1 500,- Kč.
S tímto zvýšením po projednání nájemce souhlasí.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.2
ZO schvaluje nájemci obchodu s potravinami v Obecním domě Vranov, Vranov 24, a to Van Trong
Hoangovi, IČ: 28267621, se sídlem Sedláčkova 34, Brno – Líšeň, navýšení částky kterou bude Obec
Vranov připívat měsíčně na provoz obchodu o 1 500,- Kč/ měsíc. Nově tedy bude Obec Vranov přispívat
částkou 6 500,- Kč.
Výsledky hlasování: pro: -8Usnesení č. 19.2 schváleno.

proti: -0-

zdržel: -0

1.2
Starostka předložila ke schválení nabídku na opravu soch Jana Nováka v obci Vranov. Jedná se o
opravu sochy „Nekonečno“ a sochy „Mojžíšovy desky“. Sochy již jsou ve velmi špatném stavu a
hrozí jejich zřícení. Obec Vranov opraví sochy na katastru Vranova a obec Lelekovice na katastru
obce Lelekovice. Opravu provede Ing. arch. Rostislav Župka, který se autorem soch již za jeho
života spolupracoval.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.3
ZO schvaluje částku ve výši 28 000,- Kč na opravu sochy „NEKONEČNO“ a částku 22 000,- Kč na
opravu sochy „Mojžíšovy desky“ v obci Vranov. Opravu provede Ing. arch. Rostislav Župka, IČ:
13069268.
ZO pověřuje starostku vystavením objednávky.
Výsledky hlasování: pro: -8Usnesení č. 19.3 schváleno.

proti:

-0-

zdržel:

-0-

2. Projednání podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
2.1
Starostka předložila k odsouhlasení žádost o podání dotace Vybudování dětského hřiště v obci
Vranov (u ZŠ) na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova,
DT 117 d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Plánované
hřiště bude mít i ekologický a vzdělávací přesah, odhadovaná cena je Kč 1 440 000,- a termín
podání žádosti je od 20. 12. 2020 – projekt je připraven, vloni jsme dotaci nedostali.
Diskuze:
Pavel Galík: V čem spočívá ekologický přesah hřiště?
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- starostka: Součástí hřiště budou hmyzí domečky pro zkoumání a pozorování hmyzu, záhony pro
zkoumání půdy a pěstování rostlin, sud na zadržování vody v krajině a sledování její cirkulace
v krajině, altán k venkovní výuce atd.
Paní Zemanová: 1) Jak bude velké hřiště?
- starostka: Herní a vzdělávací prvky budou umístěny v celém okolí školy.
2) Kolik procent činí dotace?
- starostka: Až do 80 % ceny hřiště.
3) Jak budou rostliny pěstovány, aby je děti při hrách nezničily?
- starostka: Rostliny a bylinky budou pěstovány ve zvýšených záhonech, dle projektu 40 cm nad
terénem.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.4, k hlasování bylo přistoupeno po diskuzi viz
výše.
Návrh usnesení č. 19.4
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Vybudování dětského hřiště v obci Vranov (u ZŠ) na
Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117 d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Výsledky hlasování: Pro: -8Usnesení č. 19.4 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

2.2
Starostka předložila k odsouhlasení žádost o podání dotace Oprava místní komunikace pod
školou a u Sv. Jána v obci Vranov, na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a
rozvoje venkova, DT 117 D8210A – Podpora obnovy místních komunikací. Letos jsme opravu
měli nachystanou levnější technologií bez dotací, bohužel vítěz výběrového řízení odmítl
z kapacitních důvodů uzavřít smlouvu o dílo a zakázku v letošním roce provést. Nyní jsou
vypsány tyto dotace, tak o ně požádáme – zhotovení oprav lepší, trvanlivější, ael dražší
technologií tak, jak byla opravena komunikace Za rybníkem. Nevyjde-li dotace, opravíme
komunikaci z vlastních zdrojů levnějším metodou.
Diskuze:
Paní Zemanová: A co chodník nad úřadem, ten se opravovat nebude?
- starostka: Je v plánu pro příští rok, zatím na tuto opravu nebyly vypsány žádné dotační
programy. Nebudou-li ani příští rok, zařadíme opravu do rozpočtu a opravíme z vlastních zdrojů.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.5, k hlasování bylo přistoupeno po diskuzi viz
výše.
Návrh usnesení č. 19.5
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Opravu místní komunikace pod školou a u sv. Jána
v obci Vranov na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova,
DT 117 D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledky hlasování: Pro: -8Usnesení č. 19.5 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-
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3.

Schválení smluv a smluvních vztahů

3.1
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 s firmou MK izolstav s.r.o., Crhov 65, Olešnice na
Moravě, IČ: 26921995 na akci „Oprava střechy na základní škole Vranov“.
Dodatek řeší více a méně práce, které vyvstali v průběhu realizace. Dodatek je potřeba uzavřít
před ukončením prací, které má být v nejbližších dnech. Cena se zvyšuje o Kč 112 438,- bez
DPH.
Diskuze:
Paní Zemanová: Kolik % z ceny díla tvoří toto zvýšení?
- starostka: Navýšení je cca 5% z ceny díla.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.6, k hlasování bylo přistoupeno po diskuzi
viz. výše.
Návrh usnesení č. 19.6
Zastupitelstvo obce Vranov, schvaluje Dodatek č. 1 na akci– „Oprava střechy na základní škole
Vranov“ s dodavatelem MK izolstav s.r.o., Crhov 65, Olešnice na Moravě, IČ: 26921995.
Dodatek č. 1 řeší více a méněpráce, soupis tvoří přílohu Dodatku č. 1. Celková cena se zvyšuje
o částku Kč 112 438,- bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 s firmou MK izolstav.
Výsledek hlasování: Pro: -8Usnesení č. 19.6 schváleno.

proti:

-0-

zdržel se: -0-

4. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 19,25 hod.
Zápis z 19. VZZO obce Vranov byl vyhotoven dne 9. 11. 2020

Zapisovatel: Martina Dobešová

Ověřovatelé: Eduard Filka
Jindřich Skácel

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová
Stránka 4 z 4

