Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
otvíráte první zpravodaj roku 2012. Krásné počasí nás ze zimy přeneslo do jarních dnů,
kdy se všichni pouštíme do úklidu našich zahrad. I obec již nechala zamést místní komunikace po zimním posypu a hasiči, tak jako každoročně, uklidili chodníky, zastávky a
veřejné prostranství před obecním domem. Velikonoce jsme proto mohli přivítat v uklizené
obci. Poděkování patří rovněž spoluobčanům, kteří se podílí na úklidu veřejných prostranství a chodníků a není jim lhostejno, jak to před jejich domem vypadá.
Při práci na zahradách dochází tradičně k pálení. Chtěla bych poprosit Vás všechny, kteří
se chystáte pálit, dodržujte obecně závaznou vyhlášku obce Vranov č. 1/2007. V této
vyhlášce je uvedeno, že pálit lze jen SUCHÉ ROSTLINNÉ MATERIÁLY. Pokud budou
občané pálit opravdu jen suché materiály, nemůže být naše obec zamořena kouřem, jak
se to stalo několikrát na podzim a jak můžete vidět na následující fotografii. Myslím, že
není nikomu příjemné dýchat vzduch znečištěný pálením mokrého listí.

Pokračování na str.2.
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Od 1. dubna máme nového provozovatele kabelové televize. Firma NOEL na podzim
loňského roku vypověděla obci smlouvu. Proto jsme byli nuceni hledat nového provozovatele. Jelikož účastníků připojených na kabelovou televizi je málo a zařízení je rok od
roku zastaralejší, nebylo jednoduché najít firmu, která by měla zájem kabelovou televizi v
naší obci provozovat. Smlouva byla nakonec uzavřena s firmou KabelSat s.r.o. Programy
zůstaly zachovány a cena pro účastníky také. Mimo to zastupitelstvo rozhodlo, že zřizovací
poplatek pro nové uživatele bude po dobu jednoho roku 0 Kč. Zájemci se mohou přihlásit
na obecním úřadě.
A co nás čeká v příštích měsících? Jako každý rok budou po zimě opraveny místní komunikace, chystáme se umístit zahrazovací sloupek na komunikaci prodloužení Žižkova,
protože někteří občané neustále poškozují značku zákaz vjezdu, umístěnou pod obratištěm
na konci Žižkova a nerespektují zákaz vjezdu z obou stran. Úsek cesty, na který je vjezd
zakázán, se tím stává nebezpečným. Dále proběhla kolaudace chodníku v zatáčce směrem
na Šebrov, kde bude ještě opraveno napojení místní komunikace Za humny na silnici včetně
odvodnění.
Rádi bychom také opravili přístřešek zastávky u Šebelových a opravili chodníky. Budeme se
snažit o lepší vzhled obce, ale další plány se budou odvíjet od finančních možností obce.
Poděkování
Obec Vranov má od března tohoto roku nového kronikáře, kterým se stal náš občan
pan Ing. Pavel Galík. Chtěla bych poděkovat dosavadnímu kronikáři obce panu Jaroslavu Nedomovi staršímu, který vedl naši kroniku téměř 44 let. Děkuji za všechnu
práci, kterou pro naši obec udělal a za to, že jsou nesmazatelně zaznamenány
důležité okamžiky ze života v naší obci.
		
			
					
Kateřina Jetelinová
				
starostka obce

Pozvánka
Aleše Vetešníka

Výstava obrazů a objektů
v ART Kavárně TROJKA , Dům pánů z Kunštátu, Brno.

zahájení 25.4. 2012, v 19:00

vystoupí cimbálová muzika “Buchaj Trepaj”
otevřeno denně od 10:00 do 24 hod, so-ne od 14:00
výstava potrvá do 20.5.2012
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Lesnická stráž na ŠLP Křtiny
Lesní porosty Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně
se v posledních letech staly turisticky velmi navštěvovanou destinací. Pěší turisté a cyklisté – občané Brna a okolí či návštěvníci z Česka i zahraničí – si oblíbili výlety do těchto
univerzitních lesů. Svědčí to o dlouhodobě nadstandardně udržovaných lesích, ve kterých
si každý návštěvník najde svůj způsob relaxace – může se projít, projet se na kole po
udržovaných lesních cestách, navštívit Lesnický Slavín nebo si jen tak odpočinout v trávě
na palouku. Tento zvýšený tlak rekreace přináší ale i negativní důsledky, které musejí lesníci na vlastní náklady řešit – protipožární ochranu, likvidaci odpadků po lesích, odpadů
kolem zahrádkářských kolonií a sídel, opravy zničených cest kopyty koní apod. Navýšila
se tak i úloha ochranné služby lesní a myslivecké stráže.

Z tohoto důvodu ŠLP MENDELU rozhodl vybavit lesníky novými auty Škoda Yeti a Roomster v bílé barvě a s viditelným označením, aby mohli účinněji zamezovat nešvarům a bojovat proti poškozování životního prostředí. První zkušenosti takto nově vybavených strážců
Lesnického parku Masarykův les Křtiny jsou velmi pozitivní, návštěvníci je více respektují
a snížil se i počet negativních událostí a krádeží dřeva.
							
Ing. Ivo Březina
						
vedoucí polesí Vranov u Brna
							
ŠLP MENDELU
www.slpkrtiny.cz
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Vranov – Mitterbach
18.2.2012 se na druhý pokus podařilo zorganizovat lyžařský a snowboardový zájezd do
Rakouska. První pokus v prosinci 2011 jsme kvůli nedostatku sněhu zrušili. Vzdálenost
cca 280 kilometrů se po cestě tam i zpět prodloužila z důvodu nebezpečí padajících
lavin o cca 40 km, tedy o hodinu jízdy. Po příjezdu na nás čekaly upravené svahy a dvě
moderní lanovky, které nás vyvezly z 800 m do výšky 1626 m nad mořem. Na nejdelší
sjezdové trati v Dolním Rakousku dlouhé 8km si užili své snowboardisté i lyžaři, pod
kopcem měli pro sebe prostor i běžkaři, kteří však tentokrát nejeli. Žádný Strausův
valčíček v hlubokém sněhu kolem sjezdovek si však nikdo ze zúčastněných neužil.
Mlha byla místy jako v pohádce … mlha přede mnou , mlha za mnou … . Vzhledem k
pozitivnímu ohlasu zúčastněných výlet do oblasti poutního místa Mariazzel – Mitterbach
zopakujeme jak v prosinci, tak v březnu příštího roku. S pozdravem skol Richard Mach
za kulturní komisi obce Vranov.

Pojďme uklidit vranovský les
Kdy: 14. 4. 2012, 9:00 - 12:00
Kde: U myslivny pod rozcestníkem směr na Adamov
Občerstvení zdarma: pivo, limo, sladká odměna
Rukavice a pytle budou k dispozici
Co a kde uklidit?
			
			
			

• stará skládka na cestě na Adamov vlevo i vpravo
• Kameňák
• odbočka před hřbitovem do lesa
• ještě někde jinde je nepořádek?

Organizuje: Občanské sdružení Spolek, www.spolekvranov.webnode.cz
Sponzor: GAROMA Plus, s.r.o., www.garoma.cz

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR 2012

I. pololetí
OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 až 12:00 hodin

Všechny potřebné
informace o obci a dění v
ní nyní najdete na nových
www stránkách
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duben 7. 4 .
květen 5. 5.
červen 2. 6.

21. 4.
19. 5.
16. 6.

30. 6.

www.vranov.cz
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10. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 16. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO):
Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav,
Mach Richard a Skácel Jindřich
Omluven:
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 18:02 hodin
Ukončení: 19:20 hodin
Účast občanů: 8 (Dostálová, Pánková, Linhart, Krčál, Vaňová, Mlýnek, Dufek, Štěpán)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
Pověření k veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2011.
Schválení navrženého rozpočtu Obce Vranov na rok 2012.
Schválení návrhu rozpočtu Svazku obcí Ponávka na rok 2012.
Schválení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Splašková kanalizace včetně ČOV Vranov.
Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
Závěr

Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:02 hodin 10. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Richarda Macha a Ing. Pavla Filku.
Než přistoupila starostka ke hlasování, navrhl Ing. Juha vypustit bod 6. dnešního programu jednání, neboť materiály
obdržel pozdě a nemohl se s nimi seznámit (ve středu).
Starostka přistoupila k hlasování o protinávrhu Ing. Juhy, o usnesení č. 10.1:
Návrh usnesení č. 10.1
ZO schvaluje vypustit bod 6. z programu dnešního jednání z důvodu pozdního zaslání podkladů.
Výsledek hlasování: Pro: 1 – Juha
proti: 8		
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.1 neschváleno.
Neboť nebyl schválen protinávrh, přistoupila starostka k hlasování o původním návrhu usnesení, a nechala hlasovat o
usnesení č. 10.2:
ZO schvaluje program jednání:
1.
Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3.
Pověření k veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2011.
4.
Schválení navrženého rozpočtu Obce Vranov na rok 2012.
5.
Schválení návrhu rozpočtu Svazku obcí Ponávka na rok 2012.
6.
Schválení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Splašková kanalizace
včetně ČOV Vranov.
7.
Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
8.
Závěr
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu
a Mgr. Richarda Macha a Ing.
Pavla Filku.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 10.2 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Dokončena oprava místní komunikace a vybudování manipulační plochy před ZŠ
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• Dokončena oprava chodníku na Žižkov.
• Buduje se chodník Na Grunty.
• V pondělí 19. 12. 2011 v 18.00 hodin bude tradiční vánoční beseda s občany.
• Ve středu 21. 12. 2011 v 18.00 hodin bude besídka dětí ZŠ a MŠ.
• I v letošním roce zvítězila naše obec v anketě „My třídíme nejlépe 2011“, v kategorii obce 501-2000 obyvatel a obdrželi
jsme za 1. místo šek ve výši 20.000,--Kč.
1.2 Kalendář na rok 2012 byl zahrnut do rozpočtu pro rok 2011. Kalendář byl vydán společnosti Andrej Bielak, Grafické
studio.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 10.3, ke kterému bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 10.3
ZO schvaluje cenu kalendářů na rok 2012 ve výši 53.050,--Kč bez DPH, a 20% DPH – 10.610,--Kč , celková cena
včetně DPH činí 63.660,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.3 schváleno.
1.3 Starostka předložila k odsouhlasení návrh, že případné opravné účetní doklady za období 01 až 12/2011, pokud nastanou a případné rozpočtové opatření k 31. 12. 2011, týkající se změny § nebo položek, bude odsouhlasovat starostka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 10.4
ZO pověřuje starostku obce podpisem opravných účetních dokladů za období 01 až 12/2011, pokud budou provedeny a podpisem rozpočtového opatření k 31. 12. 2011, pokud bude provedeno.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 10.4 schváleno.
1.2 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel na přípravě rozpočtu na rok 2012,
vycházel ze skutečnosti 1-10/2011, navrhovaný rozpočet je přebytkový. Seznámil s plněním rozpočtu 2011.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV připravuje inventury, které budou prováděny
v souladu s nově platnými právními předpisy.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti –
KaSK informovala o akcích, které se uskutečnily, do konce roku je ještě před námi beseda s občany a besídka dětí ZŠ
a MŠ.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK nemá žádnou novou informaci.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
A) Ze zastupitelů:
1. Místostarosta Mgr. Mach – je poničená horní zastávka (u myslivny)
2. Pan Skácel - něco s tím musíme udělat, množí se opět vandalismus.
3. Ing. Juha – mám několik otázek:
a) Poslední dva zápisy z VZZO nejsou na webových stránkách, poslední je z 28. 9. 2011
b) Byl předložen rozpočet poutí, který jsem požadoval.
Odpověď:
Starostka – ano poslední zápisy nejsou vyvěšeny, vyvěšujeme až ověřené zápisy, Ty jsi předposlední neověřil, proto jsme
ho schvalovali na minulém zasedání. Rozpočet poutí byl sdělen na minulém veřejném zasedání.
Diskuse:
Ing. Juha – já jsem zápis neobdržel.
Místostarostka Mgr. Černá – zápis po vyhotovení jsem odeslala ověřovatelům a určitě víte, že jako ověřovatel ho máte
ověřit.
Ing. Juha – mohla jste mi zavolat.
Místostarostka Mgr. Černá – poslala jsem Vám ho a předpokládám, že znáte své povinnosti a jako určený ověřovatel jste
měl zápis přijít podepsat, víte, že musí být vyhotoven do 10-ti dnů.
Místostarosta Mgr. Mach – on zápis nemá nožičky, aby k Tobě přišel.
Pokračování otázek Ing. Juhy :
c) Na webových stránkách je uveden výlet do Vídně za 0,--Kč, jak je financován.
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Odpověď:
Starostka – z daru, máme darovací smlouvu a zbytek z našich zdrojů, námi uhrazená částka nepřesáhne 12.000,--Kč.
d) Proč bylo změněno složení chodníku na Žižkov, kdo ho schválil.
Odpověď:
Pan Křivánek – měl jsem za úkol od starostky obě stavby - Opravu místní komunikace a vybudování manipulační plochy
před ZŠ a Opravu chodníku na Žižkov, neboť byly méněpráce, tak jsme se dohodli na vícepracích – položení dlažby na
chodník na Žižkov.
Diskuse:
Ing. Juha – takže to jste rozhodl Vy?
Starostka – ne, dohodli jsme se na tom společně, já jsem vícepráce odsouhlasila, nepřesáhly částku 25 tis. Kč, což je v
mé kompetenci.
Pan Křivánek – položením dlažby nenarostla schválená cena.
Pan Skácel – měl bys být rád, že je chodník dodělán a je lepší než měl být, 4 roky jsi mě tahal za nos, pokaždé když
jsem upozorňoval na nutnost vybudovat chodník na Žižkov, tak jsi řekl, že to nejde, že pozemky nejsou naše, až je tady
starostka, tak to šlo.
Mgr. Dobeš – měli bychom být všichni rádi, že je chodník hotový a je dokončený ještě lépe, než bylo původně plánováno,
neboť jsme ušetřili, tak jsme ušetřenou částku mohli vydat na položení dlažby.
Ing. Juha – takže obdržím rozpočet staveb s konečným vyúčtováním.
Starostka – ano, na příští zasedání bude vše připraveno.
d) Chodník budovaný směrem na Šebrov, měl tam být přejezdový práh, ale není, proč?
Odpověď:
Starostka – přejezdový práh není a neměl být, Ing. Minářová měla špatné podklady, stavební společnost Motek ho také
neměla, musel být přepracován projekt
Ing. Juha – podle původní dohody měl být, Ing. Minářová projekt dělala až jsi byla starostka Ty.
Starostka – podklady měla dříve a neměla ho v nich, takže není a nebude.
Ing. Juha – mělo tam být odvodnění, aby voda z ulice Sady nevytékala na komunikaci.
Starostka – ano, na jaře se bude dělat odvodňovací drenáž a budou zvednuty obrubníky, vše je dohodnuté se SUS i s
Motekem,
Pan Křivánek – doplnil, že před školou chybí zástřik, který na jaře provede SUS.
B) Z občanů:
1. Pan Linhart – divím se, že se najde zastupitel, kterému vadí, že obec udělala něco navíc, já sám jsem x-krát převážel
svým autem věci pro ZŠ, MŠ i obec zadarmo, a Vy jako zastupitel jste zděšen, že se udělalo něco navíc, místo abyste
byl rád, že se chodník na Žižkov vylepšil.
2. Ing. Juha - já nejsem zděšen, pouze jsem se ptal a chtěl jsem vědět za kolik se pořídila dlažba a kolik stály vícepráce.
3. Pan Linhart – měl byste zatleskat.
4. Paní Pánková – po honu byl hrozný nepořádek, kdo je za to zodpovědný
Odpověď:
Starostka – víme o tom, řešila jsem to s hajným.
5. Pan Krčál položil otázku týkající se výstavby u rybníka, zda by ji neměl posoudit nezávislý architekt, navrhl Ing. arch.
Štěpána.
Odpověď:
Starostka – tato diskuze by se měla týkat pouze projednávaných bodů programu, můžeme se vrátit k této otázce v závěru
dnešního jednání. Nikdo z přítomných neměl proti tomuto řešení výhrady.
Ing. Juha – proč by to nešlo projednat hned?
Starostka – Pan Krčál souhlasil, že ÚP se budeme věnovat v závěru.
6. Paní Dostálová – chtěla bych poděkovat za vymalování sálu Obecního domu
Starostka – to musíme poděkovat všem, kteří pomáhali.
Nikdo neměl nic dalšího do diskuze, proto starostka přistoupila k 3. bodu programu jednání:
3. Pověření k veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2011
Starostka navrhuje pověřit veřejnoprávní kontrolou v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2011 místostarostku Mgr.
Andreu Černou a za finanční výbor předsedu finančního výboru Mgr. Michala Dobeše.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 10.5
ZO pověřuje místostarostku Mgr. Andreu Černou a předsedu finančního výboru Mgr. Michala Dobeše provedením veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 1 – Černá Zuzana
Usnesení č. 10.5 schváleno.
4. Schválení navrženého rozpočtu Obce Vranov na rok 2012
Starostka předložila ke schválení návrh rozpočtu Obce Vranov na rok 2012. Návrh rozpočtu včetně komentáře byl řádně
vyvěšen na úřední desce, datum vyvěšení 1. 12. 2011, sňat dne 16. 12. 2011. Navržený rozpočet okomentoval předseda
finančního výboru Mgr. Dobeš. V návrhu rozpočtu Obce Vranov je zapracován rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ na rok 2011 ve výši 800 tis. Kč na provoz a příspěvek Svazku obcí Ponávka ve výši 30 tis. Kč a na ZJ SDH ve výši
200 tis. Kč. FV navrhuje předložený rozpočet na rok 2012 schválit jako přebytkový. Mgr. Dobeš upozornil na navýšení na
výdajové straně o 200 tis. Kč za tendrovou dokumentaci, kterou musíme nechat zpracovat pro 2. kolo výběrového řízení
dodavatele stavby Splašková kanalizace včetně ČOV Vranov.
Než přistoupila starostka k hlasování o návrhu usnesení č. 10.6, zeptala se přítomných, zda nemají nějaký dotaz k
předloženému rozpočtu.
Ing. Juha – těší mě, že je rozpočet přebytkový, jak je vidět, dá se dobře hospodařit a pokračujete v mých „krocích“. Proč
je v rozpočtu na položce ZŠ 850 tis. Kč, když se hovořilo o příspěvku ZŠ a MŠ ve výši 800 tis. Kč.
Odpověď:
Starostka – 800 tis. Kč je pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Vranov a 50 tis. Kč je příspěvek na žáky 2. stupně,
dojíždějící do Brna a do Kuřimi.
Ing. Juha – děkuji.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 10.6:
Návrh usnesení č. 10.6
ZO schvaluje předložený a řádně vyvěšený rozpočet Obce Vranov na rok 2012, ve kterém je zahrnut rozpočet
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ve výši 800.000,--Kč na provoz a příspěvek Svazku obcí Ponávka ve výši
30.000,--Kč a na ZJ SDH ve výši 200 tis. Kč. Předložený rozpočet Obce Vranov na rok 2012 je přebytkový.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.6 schváleno.
5. Schválení návrhu rozpočtu Svazku obcí Ponávka na rok 2012
Starostka předložila rozpočet Svazku obcí Ponávka. Obce Vranov, Lelekovice a Česká přispívají každá částkou ve výši
30 tis. Kč. Příjmy se rovnají výdajům.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 10.7
ZO schvaluje předložený rozpočet Svazku obcí Ponávka na rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.7 schváleno.
6. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově
Starostka obce předložila ke schválení zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby Splašková kanalizace včetně
ČOV Vranov. Zadávací podmínky tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a jsou jeho nedílnou součástí. Starostka konstatovala,
že máme uzavřenou smlouvu se společností EURIVOSION, která pro nás potřebné podklady zajišťuje, smlouva byla
uzavřena už v roce 2009. Od pondělí, kdy jsme obdrželi návrh zadávacích podmínek, na nich intenzivně pracujeme.
Proběhla také schůzka se zástupcem společnosti EUROVISION, které jsem se zúčastnila společně s oběma místostarosty a Mgr. Dobešem předsedou finančního výboru. Veškeré připomínky byly zapracovány a o zadávacích podmínkách
jsme také diskutovali na pracovní poradě, které předcházela dnešnímu veřejnému zasedání. Zadávací podmínky jsou
připraveny na 2 kola, v prvním budou kontrolovány splněné požadavky a formální chyby, ve druhém kole bude vybrán
dodavatel podle ceny, do druhého kola také potřebujeme mít zpracovanou tzv. tendrovou dokumentaci, která by nás měla
stát cca 200 tis. Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
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USNESENÍ č. 10.8
ZO schvaluje Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby Splašková kanalizace včetně ČOV Vranov, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a jsou jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 10.8 schváleno.
7. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
7.1 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o provedení auditu se společností A&CE Audit, s.r.o., IČ: 41601416, jedná
se o přezkoumání hospodaření a přezkoumání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému za období 2011,
cena je ve výši 20.000,--Kč bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 10.9
ZO schvaluje Smlouvu o provedení auditu se společností A&CE Audit, s.r.o., IČ: 41601416, jedná se o přezkoumání
hospodaření a přezkoumání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému za období 2011, cena je ve
výši 20.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o provedení auditu se společností A&CE
Audit, s.r.o., IČ: 41601416.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.9 schváleno.
7.2 Starostka předložila ke schválení Nájemní smlouvu č. 114/2010 s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489,
kterou si obec pronajímá část pozemku p.č. 365/30 lesní pozemek, na kterém je umístěn kontejner na odpad pro hřbitov.
Doba užívání – do doby majetkoprávního vypořádání, úhrada za užívání – 1.000,--Kč/rok bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.10 bylo přistoupeno s diskuzí:
Mgr. Dobeš – není možné odkoupit od MZLU i další pozemky v okolí hřbitova
Odpověď:
Starostka – na většinu už byly uzavřeny smlouvy – kupní nebo směnná
Ing. Juha – doplnil, že se jedná o jeden pozemek.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 10.10:
USNESENÍ č. 10.10
ZO schvaluje Nájemní smlouvu č. 114/2010 s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489, kterou si obec
pronajímá část pozemku p.č. 365/30 lesní pozemek, na kterém je umístěn kontejner na odpad pro hřbitov. Doba
užívání – do doby majetkoprávního vypořádání, úhrada za užívání – 1.000,--Kč/rok bez DPH a pověřuje starostku
podpisem Nájemní smlouvy č. 114/2010 s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.10 schváleno.
7.3 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 22 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu obce Vranov a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 18. 9. 2000, kterým dochází
ke zvýšení nájemného na 115 tis. Kč a k následné změně tarifů za vodné o 3%, (25,51Kč/m3) tj. v celkové výši 26,31Kč/
m3 bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.11 bylo přistoupeno s diskuzí:
Mgr. Dobeš – návrh jsme předložili my nebo BVaK, my bychom asi chtěli vyšší nájemné.
Odpověď:
Starostka – ano BVaK
Ing. Juha – proč není uvedeno DPH také u nájemného, je to jenom poznámka
Odpověď:
Mgr. Dobeš – my nejsme plátci DPH
Místostarostka Mgr. Černá - ano, proto je DPH uvedeno pouze u vodného a cena v závorce je původní cena.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 10.11
USNESENÍ č. 10.11
ZO schvaluje Dodatek č. 22 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Vranov a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 18. 9. 2000, kterým dochází ke zvýšení
nájemného na 115 tis. Kč a k následné změně tarifů za vodné o 3%, (25,51Kč/m3) tj. v celkové výši 26,31Kč/m3
bez DPH a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 22 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu pro
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veřejnou potřebu obce Vranov a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 18. 9. 2000, s
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., IČ: 746347275.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.11 schváleno.
7.4 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, na rok 2012,
finanční příspěvek ve výši 246.641,--Kč s JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337.
K hlasování o návrhu usnesení č. 10.12 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 10.12
ZO schvaluje Dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2012, finanční příspěvek ve
výši 246.641,--Kč s JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 a pověřuje starostku podpisem Dodatek
č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 10.12 schváleno.
8. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání, proto by se ráda vrátila k dotazu pana
Krčála a pokračovala v diskuzi:
Přihlásil se Ing. Juha, který chtěl ještě informovat o schváleném rozpočtu JMK, který je deficitní, čerpané dotaze z rozvoje
venkova bývaly v celkové výši 86 mil. Kč na rok 2012 jsou plánované ve výši 20 mil. Kč. Schválený rozpočet JMK je velmi
úsporný. Bude uspokojena ¼ obcí a částka na ně připadající bude v průměru 40-50 tis. Kč, v minulých letech to bývalo
kolem 160 tis. Kč. Není zatím známo, jaké dotační tituly budou vypsané. Proto v plánovaných investičních akcích se
nemůže počítat s dotacemi z JMK.
Starostka – to se asi bude týkat i Ponávky.
Ing. Juha – ano i Ponávky, zřejmě nemůžete počítat s dotací.
Mgr. Dobeš – a jsou vypsané nějaké jiné tituly, např. na hasiče.
Ing. Juha – ano na hasiče i na IDS, obec si musí vypsané dotace pohlídat a požádat o ně.
Ing. Juha – pokračoval - mám ještě 2 poznámky na závěr:
Podívejte se na zákon o obcích na § 82 a § 95.
Měl jsem obdržet do 30-ti dnů odpověď na moji žádost o vyúčtování poutí a v zákoně není nic o povinnosti ověřovatele.
Odpověď:
Starostka – Ty sám jsi požadoval předložení vyúčtování poutí na dalším VZZO, bohužel u sebe nemám předminulý zápis,
ale pouze minulý. Vyúčtování bylo předloženo a prezentováno na minulém VZZO, ze kterého jsi se omluvil.
Místostarostka Mgr. Černá – copak Vy, jako zastupitel a bývalý starosta neznáte svoje povinnosti, pokud jste ověřovatel,
tak máte zápis ověřit. Nebudu Vám prokazovat, že jsem ho odeslala, měl byste znát své povinnosti. Určitě víte, že zápis
musí být vyhotoven do 10-ti dnů a je k nahlédnutí nejenom pro zastupitele, ale i pro občany na obecním úřadě.
Starostka přistoupila ke slíbené diskuzi ohledně ÚP a plánované výstavby za rybníkem a předala slovo panu Krčálovi.
Pan Krčál – Vy souhlasíte s výstavbou rodinných domů za rybníkem, máme k tomu několik věcí:
1) Někdo by měl posoudit možnosti výstavby, navrhujeme Ing. arch. Štěpána.
2) Lokalita kolem rybníka je navržená jako klidová a odpočinková zóna.
3) Jak nabyl pan Sonneck pozemky kolem rybníka.
Odpověď
Starostka – momentálně jsme v zadání ÚP, pan Sonneck nám předložil několik studií, proběhla s ním také schůzka,
protože jsme požadovali výstavbu dále od rybníka a bylo předběžně dojednáno, že pan Sonneck obci daruje pozemky
kolem rybníka v šířce námi požadované a opraví stávající komunikaci. ÚP bude vyvěšen zřejmě na podzim 2012, pokud
v této podobě projde dotčenými orgány.
Následovala diskuze občanů a zastupitelů:
Paní Vaňová – mám 2 dotazy – sklon silnice je nerealizovatelný, jak mohl pan Sonneck nabýt pozemek p.č. 33, copak o
něj obec neusilovala, když získala pozemek p.č. 32 – rybník.
Starostka – obec získat pozemek nemohla, pan Sonneck ho získal v restituci a nám z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových sdělili, že obec ho získat nemůže. Obec by mohla získat pouze komunikace nebo jiné veřejně
prospěšné stavby. O rybník jsme si mohli požádat, až když jsme se stali správcem toku. Co se týká sklonu silnice,
podrobně návrhy probíral zpracovatel ÚP Ing. arch. Pech.
Mgr. Dobeš – doplnil, že pan Sonneck získal pozemek od Pozemkového fondu, neboť měl restituční nárok v k.ú.Vranov
u Brna. Jakým způsobem přešly nemovitosti z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Pozemkový fond,
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nevíme. Pokud se Vám podaří zjistit zásadní informace, budeme rádi, když nás o nich budete informovat. Byl jsem
přítomen na jednání s panem Sonneckem a sám nevidím výstavbu 5 domů reálnou, ale to zatím nemusíme řešit, ÚP to
neřeší. Máme jiné možnosti, jakým způsobem můžeme výstavbu za rybníkem regulovat.
Starostka – K ÚP se budou vyjadřovat dotčené orgány, potom bude ÚP viset a můžete se k němu vyjadřovat Vy občané,
ať jako sousedé - dotčeni nebo jako občané Vranova.
Přišel Ing. arch Štěpán.
Ing. Juha – obec vlastní rybník, čímž může zablokovat pozemky pana Sonnecka. Pokud se Vám to nelíbí, můžete
předložit obci petici, aby bylo jasné, kolik občanů s výstavbou nesouhlasí.
Paní Vaňová a pan Mlýnek – Od rybníka je nádherný pohled, plánovanou výstavbou bude narušen krajinný ráz. Jsme
zásadně proti výstavbě.
Místostarostka Mgr. Černá – jenom bych chtěla připomenout, že asi před dvěma měsíci byla beseda, na které hovořil Ing.
Pech a seznámil občany se zadáním ÚP. Pokud vím, tak nikdo z přítomných občanů neměl k výstavbě za rybníkem žádné
připomínky a nevzpomínám si, že bych tam někoho z Vás viděla.
Mgr. Černá Z. – na besedě byla přítomna paní Pánková.
Místostarostka Mgr. Černá – tak to se omlouvám, vím, že pouze paní Sieglová řekla, že pokud se bude za rybníkem
stavět, a budou jezdit nákladní auta kolem jejich domu, tak to jim asi dům spadne.
Paní Pánková – ano je pravda, že jsem se pouze ptala, jak bude vypadat lokalita za rybníkem, žádnou připomínku jsem
neměla.
Ing. arch. Štěpán – také se domnívám, že lokalita není uzpůsobena pro výstavbu 5-6 domů a sklon silnice je nereálný.
Starostka – zatím není nutné o ničem rozhodovat, nevíme, jaké stanovisko zaujmou dotčené orgány. Pokud chcete
nějaké další informace, můžete kontaktovat Ing. Pecha. Ráda bych tuto diskuzi ukončila.
Ještě chvíli probíhala diskuze mezi panem Krčálem, Mgr. Dobešem, Ing. Juhou a Ing. arch. Štěpánem.
Starostka ukončila veřejné zasedání v 19:20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2011

11. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 2. 2. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO):
Černá Andrea, Černá Zuzana, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav, Mach Richard a Skácel
Jindřich
Omluveni: Dobeš Michal, Juha Marek
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 18:01 hodin
Ukončení: 18:50 hodin
Účast občanů: 10 (Jedličková, Jedlička, Ducháčková, Dostálová, Linhart, Holešovský, Kapounová, Tureček, Škarecký,
Kosecová)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Projektové a inženýrské práce na akci Splašková kanalizace
včetně ČOV ve Vranově“.
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4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni – dle geometrického plánu č. 626147/2011, přes pozemky p.č. 127/1, p.č. 134/1, p.č. 153/7, p.č. 153/8 a p.č. 153/10 ve prospěch oprávněných – vlastníků
pozemků p.č. 132/1 a 134/2.
5. Schválení změny územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008, „Novostavby RD v obci Vranov u Brna na
pozemku p.č. 161/21.
6. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 4110033/3, přes pozemky
p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1, spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení NN o délce
110bm na stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ a Smlouvy o právu provedení stavby 4110033/3P – na části pozemků
p.č.
171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ nové podzemní kabelové vedení NN.
7. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:01 hodin 11. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Jindřicha Skácela.
Starostka doplnila bod 4. dnešního programu Schválení Smlouvy o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému
břemeni – dle geometrického plánu č. 626-147/2011, přes pozemky p.č. 127/1, p.č. 134/1, p.č. 153/7, p.č. 153/8 a p.č.
153/10 ve prospěch oprávněných – vlastníků pozemků p.č. 132/1 a 134/2, neboť věcné břemeno se týká také pozemku
p.č. 153/2.
K hlasování o návrhu usnesení č. 11.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 11.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Projektové a inženýrské práce na akci Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“.
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni – dle geometrického plánu č.
626-147/2011, přes pozemky p.č. 127/1, p.č. 134/1, p.č. 153/2, p.č. 153/7, p.č. 153/8 a p.č. 153/10 ve prospěch
oprávněných – vlastníků pozemků p.č. 132/1 a 134/2.
5. Schválení změny územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008, „Novostavby RD v obci Vranov u Brna
na pozemku p.č. 161/21.
6. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 4110033/3, přes
pozemky p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1, spočívající v umístění nového podzemního kabelového
vedení NN o délce 110bm na stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ a Smlouvy o právu provedení stavby 4110033/3P –
na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ nové podzemní
kabelové vedení NN.
7. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Jindřicha
Skácela.
Před samotným hlasováním v 18:05 hodin přišel Ing. Juha.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 		

proti: 0		

zdržel se: 1 – Juha (z důvodu příchodu)

Usnesení č. 11.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Dne 28. 1. 2012 proběhl I. Obecní ples.
• Dokončen chodník Na Grunty, práce byly vyfakturovány, ušetřilo se cca 39 tis. Kč, oproti původnímu schválenému
rozpočtu, který kalkuloval i s dalšími pracemi.
• KONZULTA Brno, a.s. – jedná se o komunikační, monitorovací a varovný systém Jihomoravského kraje, který zůstává
v provozu v plném rozsahu – SMS brána k posílání SMS zpráv, www.krizoveinfo.cz, on-line aktualizovaná databáze
právních předpisů pro samosprávu a databáze kontaktů z celého kraje, za měsíční paušál ve výši 250,--Kč, volný počet
SMS zpráv ve výši 250, cena za odeslanou SMS nad tyto volné SMS ve výši 0,85Kč.
• Rozpočtové opatření č. 4 a 5
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 4/2011 a Rozpočtové opatření č. 5/2011. Rozpočtovým opatřením
č. 4 dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu
rozpočtových prostředků a navýšení objemu rozpočtu. Rozpočtovým opatřením č. 5 dojde, v souladu s ustanovením §16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu a snížení rozpočtových prostředků.
Finanční výbor byl s rozpočtovými opatřeními seznámen.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 11.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 11.2
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí a
Rozpočtové opatření č. 5/2011, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11.2 schváleno.
• Veřejná zakázka „ Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“
Starostka informovala o losování uchazečů při omezení jejich počtu o veřejnou zakázku pod názvem „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“. Předložila Notářský zápis NZ 17/2012, N 19/2012, sepsaný dne 30. 1. 2012 notářkou
Libuší Žateckou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři Praha 5, Radlická 3. Notářským zápisem byl osvědčen průběh
losování uchazečů při omezení jejich počtu, které se konalo dne 26. 1. 2012 v zasedací místnosti v přízemí domu 69/3
v Kanovnické ulici v Praze 1. Zadavatelem veřejné zakázky je Obec Vranov. Oznámení užšího výběru bylo zveřejněno
na centrální adrese dne 20. 12. 2011 a bylo evidováno pod evidenčním číslem VZ: 7000000003705 a názvem veřejné
zakázky „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“. Přihlásilo se 22 firem, ze kterých bylo vylosováno 10. Jedna
společnost podala námitku, na kterou bylo v zákonné lhůtě odpovězeno, námitka byla zamítnuta.
Starostka nechala hlasovat o usnesení č. 11.3, kterým zastupitelstvo bere na vědomí výše uvedený notářský zápis, který
tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí a rozhoduje o vyloučení jednotlivých uchazečů, k hlasování
bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 11.3
ZO bere na vědomí Notářský zápis NZ 17/2012, N 19/2012 ze dne 30. 1. 2012 a rozhodlo o vyloučení jednotlivých
uchazečů, kteří nebyli vylosováni při omezování počtu uchazečů. Notářský zápis NZ 17/2012, N 19/2012 ze dne
30. 1. 2012 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 11.3 schváleno.
Starostka doplnila, že 16. 2. 2012 mělo být jednáno o dalším postupu - co bude se zásobníkem, do kterého jsme zařazeni,
jednání bylo přesunuto na 15. 3. 2012.
1.2 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš – předseda FV je omluven.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel 4x, zajišťuje inventarizaci majetku, která je složitější, neboť veškerý majetek se musí očíslovat a z důvodu jeho odepisování se musí přiřadit doba
odepisování.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti –KaSK se sešla na přípravě
plánu akcí na rok 2012, a na uzávěrkách zpravodaje, věnovala se přípravě a pomáhala při zajišťování 1. Obecního plesu,
který se podle ohlasů vydařil. Plán akcí a uzávěrky zpravodaje pro rok 2012 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu a jsou jeho
nedílnou součástí.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK nemá žádnou zprávu.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
1. Pan Skácel – interpelace na Ing. Juhu – „proč říkáš, že OÚ blokuje výstavbu ve Vranově a je na nic?“
Odpověď:
Ing. Juha – nic takového jsem neřekl, pouze jsem konstatoval, že OÚ nepostupuje v souladu se schváleným rozvojovým
plánem obce, nebude se moci stavět na Kozlovcích, neboť výstavbu neodsouhlasilo Ministerstvo zemědělství a JMK, s
ohledem na bonitu půdy č. 1 a ani u Motokrosu, kde se nebuduje odhlučnění, další místa pro novou výstavbu nejsou.
Starostka – doplnila, že výstavbu řeší územní plán a na lokalitu u Motokrosu bude vydán regulační plán.
2. Místostarosta Mgr. Mach – vzhledem k tomu, že byla zmíněna lokalita u Motokrosu, pokračoval bych v dotazech na
Ing. Juhu:
a) společnost OHL ŽS měla budovat protihlukovou bariéru a začala zavážet prostor pod Kejlovými poli, co tím obec
získala?
Odpověď:
Ing. Juha – nevím, mělo by to být v dokladech na OÚ.
b) asi je jen náhoda, že zrovna tato firma měla námitku proti výběrovému řízení losováním. Rád bych pokračoval v
dalších otázkách – můžeš nám Marku vysvětlit, proč si jednal za Obec Vranov s majiteli nemovitosti – domu Vranov č.
10, kteří Tě v 03/2011 oslovili, zda si obec odkoupí jejich nemovitost. Ty jsi jim sdělil, že obec nemá zájem, ale nikoho z
vedení obce jsi o tom však neinformoval a nikdo z nás o této nabídce nevěděl. Pokud je mně známo, tak v březnu 2011
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jsi už starostou obce nebyl, proto nerozumím tomu, proč jsi jednal za obec.
Odpověď:
Ing. Juha – bylo to v roce 2010 a nejméně na pracovním zasedání jsme to řešili.
Místostarosta Mgr. Mach – obrátil se na zastupitele – většina z Vás byla v minulém zastupitelstvu, projednávali jste to.
Zastupitelé (Ing. Jetelinová, Mgr. Černá A., Mgr. Černá Z, Skácel, Křivánek) – neprojednávali.
Místostarosta Mgr. Mach – co Tě opravňovalo k tomu, někomu říct, že obec nemá o dům č. 10 zájem, když jsi to s nikým
neprojednal.
Ing. Juha – rozhodující byla cena, obec na to neměla, řešili jsme to.
c) Dobře, tak dále, můžeš nám říct, kdo tvoří na JMK koalici a kdo opozici.
Odpověď:
Ing. Juha – Koalici tvoří ČSSD a KDUČSL, opozici ODS a KSČM.
d) rozpočet JMK je schodkový, což jsi vždy odsuzoval, hlasoval pro něj někdo z ODS, můžeš říct, jak jsi hlasoval.
Odpověď:
Ing. Juha - ano je schodkový, hlasoval jsem o návrhu, protože rozpočet je krytý bankou, byly naplněny požadavky ODS.
3. Mgr. Černá Z. – Doufám, že tím nechceš říct, že Klub zastupitelů ODS svým zastupitelům doporučil hlasovat pro tento
schodkový rozpočet.
Odpověď:
Ing. Juha – to sem nepatří.
4. Místostarosta Mgr. Mach – můžeš nám říct, jak je zainteresovaný Nadační fond Vranov a Po stopách Lichtenštejnů
o.p.s., kde je s Tebou v orgánech Ing. Milan Venclík a Mgr. Ing. Zdeněk Dufek, a pan hejtman Hašek jako čestný člen, a
tuto o.p.s. podporuje i JMK, na nemovitosti – domu Vranov č. 10.
Odpověď:
Ing. Juha – je to věc těchto subjektů. Nemovitost – dům Vranov č. 10 je nedílnou součástí obce, najde-li se investor, určitě
bude komunikovat s obcí.
Místostarosta Mgr. Mach – je to zajímavé, takže obec v roce 2011, dle Tebe 2010 neměla o nákup zájem, kdy byla cena
8 mil. Kč, dnes je 12 mil. Kč.
Ing. Juha – nevím z jakých informací čerpáš, cena byla 8 mil. Kč a obecní pozemky cca 2500 m2, tj. cca 5 mil. Kč, tzn. 8 +
5 mil. Kč = 13 mil. Kč, což nemohla obec realizovat, to jsem také panu Žákovi vysvětlil.
Mgr. Černá Z. – je zajímavé, že tyto informace si vedení obce od Tebe dozvídá až nyní. Myslím, že pokud někdo jedná
jménem obce Vranov, pak by bylo přinejmenším slušností, aby to paní starostka a zastupitelé věděli.
Starostka – mám informaci, že pan Žák Tě oslovil na jaře 2011 s nabídkou pro obec, o žádném jednání mezi Tebou a
panem Žákem jsem nebyla informována.
Pan Skácel – je zajímavé, že když chtěl pan Žák žádat o dotaci, tak zrovna Ty jsi jim dělal velké problémy i ohledně
stavebních úprav.
Ing. Juha – matně si vzpomínám, že museli splnit podmínky zákona, projednávali jsme to i na veřejném zasedání.
Starostka diskuzi ukončila.
b) Z občanů:
1. Pan Jedlička – psal jsem dotaz, nevím, kdo mi na něj odpoví, týkal se zimní údržby, jak a kdo ji zajišťuje, chodníky jsou
udržované kolem obecního úřadu a dál od něj je to horší.
Odpověď
Starostka – zimní údržba je zajišťována smlouvami – samostatná smlouva na odklízení komunikací a samostatná na
odklízení chodníků.
V 18:30 hodin přišel Mgr. Michal Dobeš.
Paní Jedličková – kdo udržuje prostor a chodník kolem MŠ, chodníky nejsou posypány
Mgr. Černá Z – před MŠ je prostor rozdělen brankou. Od branky ke vchodovým dveřím zajišťuje škola a před brankou
obec.
Pan Křivánek – solit se nedá a posypový materiál také teď nepomůže.
Starostka – projednávali jsme to s pracovníky zajišťujícími zimní údržbu.
2. Pan Holešovský – jak to bude s kabelovou televizí až skončí společnost NOEL
Odpověď:
Starostka – bylo osloveno 9 společností, mají podat nabídky do 15. 2. 2012, proběhne výběrové řízení nového zajišťovatele
kabelové televize.
Protože nikdo neměl nic dalšího do diskuze, starostka přistoupila k 3. bodu programu jednání:
3. Schválení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Projektové a inženýrské práce
na akci Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“.
Starostka předložila ke schválení zhotovitele - vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Projektové a inženýrské práce na
akci Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, výběrové řízení proběhlo dne 26. 1. 2012:
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Společnost		

Cena v Kč bez. DPH

Cena v Kč vč. DPH		

Poznámka		

AQUA PROCON s.r.o		
199.000		
238.800
IČ: 469 64 371					

Došlo 25. 1. 2012 – pošta
První hodnocená nabídka

PROJEKTY VODAM s.r.o.		
200.000		
240.000
IČ: 268 21 443					

Došlo 25. 1. 2012 – pošta
Druhá hodnocená nabídka

Ing. Josef Novotný		
200.000		
240.000
IČ: 320 04 401					

Došlo 26. 1. 2012 – EMS v 11:00 hodin
Třetí hodnocená nabídka

CZECH
DEVELOPMENT 		
AGENCY, s.r.o.
IČ: 262 95 326

----		

----

Nabídka nedodána

Na základě posouzení jednotlivých nabídek vybrala a doporučila hodnotící komise zastupitelstvu ke schválení dodavatelem „Projektové a inženýrské práce na akci Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“ obchodní společnost
AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 46964371 za částku ve výši 199.000,--Kč bez DPH, tj. 238.800,--Kč s DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 11.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 11.4
ZO schvaluje zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Projektové a inženýrské práce
na akci
Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, společnost AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 46964371 za částku ve
výši 199.000,--Kč bez DPH, tj. 238.800,--Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností
AQUA PROCON, s.r.o., IČ: 46964371.
Výsledek hlasování: Pro: 9
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 11.4 schváleno.
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni – dle geometrického plánu č.
626-147/2011, přes pozemky p.č. 127/1, p.č. 134/1, p.č. 153/2, p.č. 153/7, p.č. 153/8 a p.č. 153/10 ve prospěch
oprávněných – vlastníků pozemků p.č. 132/1 a 134/2.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni – dle geometrického plánu č. 626-147/2011, přes pozemky p.č. 127/1, p.č. 134/1,
p.č. 153/2, p.č. 153/7, p.č. 153/8 a p.č. 153/10
ve prospěch oprávněných – vlastníků pozemků p.č. 132/1 a 134/2. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 1. 3.
2010.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 11.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 11.5
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni – dle geometrického plánu
č. 626-147/2011, přes pozemky p.č. 127/1, p.č. 134/1, p.č. 153/2, p.č. 153/7, p.č. 153/8 a p.č. 153/10 ve prospěch
oprávněných – vlastníků pozemků p.č. 132/1 a 134/2 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného
práva odpovídajícího věcnému břemeni.
Výsledek hlasování: Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11.5 schváleno.
5. Schválení změny územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008, „Novostavby RD
v obci Vranov u Brna na pozemku p.č. 161/21.
Starostka předložila ke schválení změnu územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008, „Novostavby RD v obci
Vranov u Brna na pozemku p.č. 161/21“.
K hlasování o návrhu usnesení č. 11.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 11.6
ZO schvaluje změnu územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008 „Novostavby RD
v obci Vranov u Brna na pozemku p.č. 161/21“.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 11.6 schváleno.
6. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 4110033/3, přes
pozemky p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1, spočívající v umístění nového podzemního kabelového
vedení NN o délce 110bm na stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ a Smlouvy o právu provedení stavby 4110033/3P –
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na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ nové podzemní
kabelové vedení NN.
Starostka obce předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
4110033/3, přes pozemky p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1, spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení NN o délce 110bm na stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ a Smlouvy o právu provedení stavby 4110033/3P – na
části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ nové podzemní kabelové
vedení NN s E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591.
K hlasování o návrhu usnesení č. 11.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 11.7
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 4110033/3, přes
pozemky p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1, spočívající v umístění nového podzemního kabelového
vedení NN o délce 110bm na stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ a Smlouvy o právu provedení stavby 4110033/3P
– na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“ nové podzemní kabelové vedení NN a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 4110033/3 a Smlouvy o právu provedení stavby 4110033/3P s E.ON Distribuce, a.s., IČ:
28085400, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČ: 25733591.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0		
zdržel se: 1 - Filka
Usnesení č. 11.7 schváleno.
7. Závěr
Starostka závěrem sdělila, že byla podána žádost o dotaci na hasiče a bude podána žádost o dotaci z rozpočtu JMK
pro rok 2012 v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova JMK, dotační titul 8 – Dotace na úroky z úvěrů na
investiční akce k rozvoji obcí a svazků obcí.
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a v 18:50 ukončila veřejné zasedání.
Zápis byl vyhotoven dne 9. 2. 2012

12. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 22. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO):
Černá Andrea, Černá Zuzana, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Mach Richard a Skácel Jindřich
Omluveni: Dobeš Michal a Křivánek Miloslav
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:05 hodin
Ukončení: 20:05 hodin
Účast občanů:
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes pozemky p.č. 127/1,
spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica Czech Republic,
a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
4. Schválení smluvních vztahů s dodavateli (SUS – oprava komunikací, KT – nový provozovatel).
5. Schválení Darovací smlouvy, dar Nikol Vrbové.
6. Schválení Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106 /1999
Sb. za rok 2011.
7. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:05 hodin 12. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Ing. Pavla Filky a Mgr. Zuzanu Černou.
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Před hlasováním navrhl Ing. Juha změnu bodu 5., která byla se zastupiteli projednána na pracovním zasedání, bod č. 5
nově zní:
Schválení účelového daru Nikol Vrbové.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 12.1:
Návrh usnesení č. 12.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes pozemky p.č.
127/1, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
4. Schválení smluvních vztahů s dodavateli (SUS – oprava komunikací, KT – nový provozovatel).
5. Schválení účelového daru Nikol Vrbové.
6. Schválení Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106
/1999 Sb. za rok 2011.
7. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Ing. Pavla Filku a Mgr. Zuzanu
Černou
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 12.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
- úklid místních komunikací provede SUS JMK, bude proveden do 31. 3. 2012,
- byla podána žádost o dotaci na zateplení MŠ.
1.2 Schválení odměny kronikáři a zápisu za rok 2008 do kroniky
Starostka předložila ke schválení, kronikářem obce panem Nedomou, předaný zápis do Obecní kroniky za rok 2008
a výplatu odměny ve výši 5.000,--Kč za zapsaný rok 2008. Výše odměny za zapsání jednoho roku kroniky byla schválena v roce 2005 na VZZO konaném 12.9.2005. Navrhla panu Nedomovi mimořádnou odměnu ve výši 5.000,--Kč, jako
poděkování za jeho práci kronikáře, neboť pan Nedoma bude ještě zapisovat rok 2009 a 2010 a rok 2011 bude zpracovávat již nový kronikář. O novém kronikáři budeme hovořit v dalším bodě.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.2
ZO schvaluje předložený zápis do Obecní kroniky za rok 2008, schvaluje vyplacení odměny kronikáři obce ve
výši 5.000,--Kč za zapsaný rok 2008 a schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 5.000,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
z
držel se: 0
Usnesení č. 12.2 schváleno.
O slovo se přihlásil Ing. Juha: je škoda, že pan Nedoma končí, poděkoval mu za sebe, neboť s ním úzce spolupracoval v
7 letém funkčním období starosty, pokračoval, že je rád, že návrh na mimořádnou odměnu byl zařazen a odsouhlasen.
Starostka – ještě jednou poděkovala panu Nedomovi za práci, kterou vykonával od roku 1968 a konstatovala, že věří, že
pan Nedoma bude dále spolupracovat nejenom s novým kronikářem.
1.3 Schválení – jmenování nového kronikáře – Ing. Pavla Galíka
Starostka předložila ke schválení návrh na jmenování nového kronikáře obce Ing. Pavla Galíka, který nahradí stávajícího
kronikáře pana Nedomu.
Před hlasováním požádala Ing. Pavla Galíka, aby se představil:
„Jmenuji se Pavel Galík, bydlím ve Vranově, pracoval jsem jako žurnalista, v současné době pracuji v médiích. Zajímám
se o historii. To je v kostce vše.“
Starostka vyzvala zastupitele, zda se chtějí na něco zeptat Ing. Galíka.
Před hlasováním se zeptal Ing. Juha, jak se jmenuje Ing. Galík, zda Pavel nebo Petr, neboť má uvedeno v podkladech
jméno Petr. Starostka zopakovala, že se jmenuje Pavel a že má podklady opravené.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 12.3
ZO jmenuje nového kronikáře Obce Vranov Ing. Pavla Galíka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
Usnesení č. 12.3 schváleno.

zdržel se: 0

Starostka předala slovo panu Nedomovi.
Pan Nedoma poděkoval, konstatoval, že se snažil podchytit historii, jestli správně, že ukážou až další generace, které si
snad něco z kroniky vezmou. Popřál Ing. Galíkovi, ať se mu daří a předal mu symbol psaní – pero a inkoust a kroniku.
Ing. Galík poděkoval.
1.4 Schválení vyřazení knih
Starostka předložila ke schválení návrh na vyřazení knih z knižního fondu Obce Vranov. Jedná se o nedohledatelné knihy
v celkovém počtu 94, knihy jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu, příloha č. 1 je jeho nedílnou součástí
Starostka nechala hlasovat o usnesení č. 12.4, kterým zastupitelstvo schvaluje vyřazení 94 kusů knih. Vyřazené knihy tvoří
přílohu č. 1 tohoto zápisu, která je jeho nedílnou součástí.
K hlasování o návrhu usnesení č. 12.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.4
ZO schvaluje vyřazení 94 kusů knih. Vyřazené knihy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, která je jeho nedílnou
součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 12.4 schváleno.
1.5 Schválení návrhu na úhradu vodovodní škody v ZŠ
Starostka předložila ke schválení návrh na úhradu vodovodní škody v ZŠ, ke které došlo začátkem února 2012. Vodovodní
škoda byla nahlášena pojišťovně a pojistná událost byla pojišťovnou uznána ve výši 20.827,--Kč po odečtení spoluúčasti
ve výši 1.000,--Kč. Celková oprava vodovodní škody byla vyčíslena v celkové výši 45.653,--Kč (z toho 20.827,--Kč uhrazeno pojišťovnou).
K hlasování o návrhu usnesení č. 12.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.5
ZO schvaluje úhradu ve výši 45.653,--Kč za odstranění vodovodní škody v ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 12.5 schváleno.
1.6 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš – předseda FV je omluven. Zprávu o veřejnoprávní kontrole Základní školy a
Mateřské školy Vranov za rok 2011 přednesla místostarostka Mgr. Černá, která společně s předsedou FV byla Usnesením
č. 10.5 ze dne 16. 12. 2011 pověřena provedením veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2011.
Seznámila přítomné se závěry provedené veřejnoprávní kontroly. – byla provedena kontrola hospodaření příspěvkové
organizace - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno venkov, IČ: 70873232, ve smyslu zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě. Veřejnoprávní kontrola byla provedena za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Zuzany Černé.
V předložených a zkontrolovaných podkladech nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebylo zjištěno neefektivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Zpráva o veřejnoprávní kontrole za rok 2011 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a
je jeho nedílnou součástí.
K hlasování o návrhu usnesení č. 12.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 12.6
ZO schvaluje Zprávu o veřejnoprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Vranov, za rok 2011, Zpráva o
veřejnoprávní kontrole za rok 2011 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 5 		
proti: 0		
zdržel se: 2 –
Černá Z., Juha
Usnesení č. 12.6 schváleno.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – předseda KV je omluven, proto zprávu
přednesla místostarostka Mgr. Černá. KV provedl inventarizaci majetku, IK ve své zprávě uvádí, že nebyly shledány
žádné nedostatky.
Jménem předsedy KV předložila Mgr. Černá návrh na schválení inventur za rok 2011 a návrh na vyřazení nepotřebného
a opotřebovaného majetku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 12.7, ke kterému bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.7
ZO schvaluje inventury za rok 2011 a vyřazení nepotřebného a opotřebovaného majetku, který je uveden v příloze
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č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0		
Usnesení č. 12.7 schváleno.

zdržel se: 1 - Juha

Starostka navrhla jmenovat likvidační komisi, která bude tří členná, navrhuje do ní jmenovat: Ing. Pavla Filku, Jindřicha
Skácela a Bedřicha Valáška, předsedou navrhla Ing. Pavla Filku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 12.8, ke kterému bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.8
ZO schvaluje jmenování tří členné likvidační komise ve složení předseda Ing. Pavel Filka, členové Jindřich Skácel
a Bedřich Valášek.
Výsledek hlasování: Pro: 5 		
proti: 0 		
zdržel se: 2 - Filka, Juha
Usnesení č. 12.8 schváleno.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti –KaSK se sešla 2x, 21. 3.
2012 připravovala dětský karneval, který se konal 4. 3. 2012, předsedkyně KaSK poděkovala Klubu maminek a divadlu a
všem, kteří se na přípravě karnevalu podíleli, neboť karneval se opravdu vydařil. 19. 3. 2012 se KaSK sešla se zástupci
Sokola na přípravě vernisáže a výstavy Petry Rychlé a Terezy Skácelové, vernisáž se bude konat
23. 3. 2012
v 18:00 hodin v sále Obecního domu.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK chtěl potvrdit termín, kdy bude proveden úklid
obce, upozornil na rychlou jízdu vozidel po ulici Žižkov, na neustále doplňující sáčky na psí extrakty u zastávky, na nutnost
dokončit schody směrem k hasičce, upozornil, že budou kluzké nejenom v zimním období, auta jezdí po Žižkově směrem
dolů do zákazu, kterým projíždějí.
Starostka odpověděla:
– úklid místních komunikací bude proveden do 31. 3. 2012, termín úklidu prováděného SDH zatím nebyl určen
- v letošním roce dojde k aktualizaci dopravního pasportu
- schodky směrem k hasičce budou dokončeny dle dohod se sousedními majiteli RD.
- je zakoupen sloupek, bude nainstalován po dohodě s policií, aby se nedalo projíždět přes zákazovou značku.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
Nikdo ze zastupitelů neměl žádnou informaci ani podnět do diskuze.
b) Z občanů:
Nikdo z občanů neměl žádný dotaz ani připomínku.
Starostka přistoupila k 3. bodu programu jednání:
3. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes pozemky p.č.
127/1, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes
pozemky p.č. 127/1, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
K hlasování o návrhu usnesení č. 12.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.9
ZO schvaluje Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes pozemky
p.č. 127/1, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680 a pověřuje starostku
podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes pozemky p.č.
127/1, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, pro Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti:
0
zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 12.9 schváleno.
4. Schválení smluvních vztahů s dodavateli (SUS – oprava komunikací, KT – nový provozovatel).
4.1 Starostka předložila ke schválení částku ve výši 150.000,--Kč včetně DPH na opravu místních komunikací, navrhla,
aby opravy opět prováděla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581. V příštím týdnu se projde celá obec, aby bylo jasné, které úseky se budou opravovat,
např. v loňském roce byla přislíbena oprava komunikace před Jedličkovými.
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Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.10, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.10
ZO schvaluje částku ve výši 150.000,--Kč včetně DPH na opravu místních komunikací a pověřuje starostku
podpisem objednávky se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 12.10 schváleno.
4.2 Starostka předložila ke schválení návrh na pořízení kontejnerů na likvidaci bioodpadu. V loňském roce zajišťovala
odvoz a likvidaci biodpadu společnost Gansewinkel, která pro Obec Vranov zajišťuje odvoz komunálního odpadu, za
částku ve výši 2.400,--Kč/kontejner, pro letošní rok předložila nabídku ve výši 8.400,--Kč/kontejner. S ohledem na velké
navýšení ceny byl proveden výběr mezi společností Gansewinkel, a společností SITA CZ, a.s., levnější je společnost
SITA CZ, a.s., IČ: 25638955, která požaduje za 10 kontejnerů 1100 litrových
za 7 měsíců částku ve výši
52.000,--Kč.
Před hlasováním byla diskuze:
Ing. Juha – jsem proti, aby byl takový nárůst do rozpočtu. Odpad mohou občané odvézt na hospodářský dvůr, což je pro
obec levnější. Peníze by se mohly vynaložit např. do zimní údržby.
Starostka – za třídění odpadu dostáváme peníze zpět, musíme je vynakládat opět do odpadového hospodářství,
samozřejmě je možné je vynaložit do zimní údržby, ale likvidaci bioodpadu jsme umožnili v loňském roce, proto ji navrhuji
i pro letošní rok. Podle ohlasů občanů se setkala s pozitivním ohlasem a občané se na ni ptají.
Pan Skácel – já budu pro, měli bychom likvidaci bioodpadu umožnit, lidé se mě ptají, kdy budou kontejnery.
Místostarosta Mgr. Mach – je to těžké rozhodování, ½ je pro a ½ proti, tak to bude i mezi občany Vranova
Starostka diskuzi ukončila a nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.11:
Návrh usnesení č. 12.11
ZO schvaluje pořízení 10 kusů kontejnerý na bioodpad od společnosti SITA CZ, a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se společností SITA CZ, a.s., IČ: 25638955.
Výsledek hlasování: Pro: 3 – Černá A.
proti: 2 - Filka
zdržel se: 2 – Černá Z.
Jetelinová
Juha		
Mach
		
Skácel
Usnesení č. 12.11 neschváleno.
4.3 Starostka předložila ke schválení nového provozovatele TKR, osloveno bylo 11 společností, přihlásila se pouze 1,
proto starostka předložila ke schválení Smlouvu o provozování a užívání TKR s novým provozovatelem - se společností
KabelSat s. r. o., IČ 26883104, Smlouvu
o servisu a údržbě TKR s novým servisním technikem panem Jiřím
Hoškem, vzorovou smlouvu – Smlouvu o zřízení, provozu, užívání a servisu TKR s uživateli TKR, Dohodu o ukončení
stávajících Smluv o zřízení a využívání televizního kabelového rozvodu a aktivační poplatek
u nových uživatelů,
který navrhuje do 31. 3. 2013 ve výši 0,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.12, o návrhu usnesení 12.13, o návrhu usnesení 12.14, o návrhu
usnesení 12.15, o návrhu usnesení 12.16, před hlasováním navrhl Ing. Juha aby se hlasovalo jedním hlasováním, k
hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.12
ZO schvaluje Smlouvu o provozování a užívání televizního kabelového rozvodu s novým provozovatelem a
pověřuje starostku podpisem Smlouvu o provozování a užívání televizního kabelového rozvodu se společností
KabelSat s. r. o., IČ 26883104.
Návrh usnesení č. 12.13
ZO schvaluje Smlouvu o servisu a údržbě televizního kabelového rozvodu a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o servisu a údržbě televizního kabelového rozvodu s panem Jiřím Hoškem, IČ: 40961095.
Návrh usnesení č. 12.14
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o zřízení, provozu, užívání a servisu televizního kabelového rozvodu a pověřuje
starostku podpisem Smluv o zřízení, provozu, užívání a servisu televizního kabelového rozvodu s uživateli – FO
a PO.
Návrh usnesení č. 12.15
ZO schvaluje Dohodu o ukončení stávajících Smluv o zřízení a využívání televizního kabelového rozvodu a
pověřuje starostku podpisem Dohod o ukončení stávající Smlouvy
o zřízení a využívání televizního
kabelového rozvodu s uživateli – FO a PO.
Návrh usnesení č. 12.16
ZO schvaluje výši aktivačního poplatku TKR, který je do 31. 3. 2013 ve výši 0,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0
zdržel se: 1 - Filka
Usnesení č. 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 a 12.16 schváleno.
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5. Schválení účelového daru Nikol Vrbové.
Starostka předložila ke schválení účelový dar, který daruje Obec Vranov Nikol Vrbové, jedná se o částku do 10.000,--Kč v
hotovosti na nákup spotřebičů pro domácnost, z důvodu částečného vyhoření domu dne 26. 2. 2012.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.17, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.17
ZO schvaluje účelový dar Nikol Vrbovou do 10.000,--Kč v hotovosti na nákup spotřebičů pro domácnost na
základě předložených účtů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 12.17 schváleno.
6. Schválení Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106 /1999 Sb. za rok 2011.
Starostka předložila ke schválení Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle
zákona č. 106 /1999 Sb. za rok 2011. Zpráva byla zpracována dne
29. 2. 2012, vyvěšena byla dne 5. 3. 2012 a sňata
dne 21. 3. 2012. Zpráva tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 12.18, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 12.18
ZO schvaluje Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106
/1999 Sb. za rok 2011, ze dne 29. 2. 2012, vyvěšená dne 5. 3. 2012 a sňatá dne 21. 3. 2012. Zpráva tvoří přílohu č. 4
tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 12.18 schváleno.
9. Závěr.
Starostka se v závěru obrátila na občany, zda nemají nějakou připomínku nebo podnět.
Pan Holešovský – jak to vypadá s rybníkem, co se stalo, břehy se hroutí, je skoro bez vody
Odpověď:
Starostka – hasiči rybník monitorují, došlo k úniku vody pod stavidlem, čeká se na lepší počasí a musíme přistoupit
k opravě stavidla, navézt štěrk na břehy, zejména směrem k Mlýnkům. Hasiči musí rybník vyčistit. Prověřovala jsem
možnost získání dotace na opravu a údržbu rybníka.
Místostarosta Mgr. Mach – doplnil, že se hráz protrhla částečně už na podzim.
Pan Skácel – vrátil se ke kontejnerům na biodpad – je to velká škoda, že nebyly schváleny, budu všem radit, ať si připlatí
popelnici a vše do ní dávají. Myslím si, že se nám potom prodraží odvoz komunálního odpadu, odvážení odpadu z
hospodářského dvoru se přece také platí.
Starostka – za kontejnery z HD platíme cca 60 tis. ročně.
Pan Jedlička – mám pár podnětů a poznámek:
a) rychle jezdí hlavně motocyklisté ne auta, kolem našeho si udělali skokanský můstek
b) byla zmiňována oprava místních komunikací – kolik bude stát oprava Příhonu, bylo by možné dopředu říct, co se bude
dělat, musí se upravit terén, mohl bych se na úpravách podílet.
c) paní starostka na minulém VZZO zmiňovala datum 15. 3. 2012, kdy se rozhodne o kanalizaci, jak to vypadá
Odpověď:
Starostka – 15. 3. 2012 zasedal Řídící výbor Operačního programu Životního prostředí, na internetu na stránkách www.
opzp.cz je Tisková zpráva. Nebyl doporučen projekt „Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha
na Císařském ostrově, stavba 1, nová vodní linka včetně napojení“ k realizaci a odsouhlasil ukončení administrace projektu v rámci OPŽP. Řídící výbor doporučil rozdělení dříve alokovaných prostředků na přestavbu ÚČOV mezi projekty v
tzv. zásobníku a další výzvy.
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a ve 20:05 hodin
ukončila veřejné
zasedání.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 3. 2012
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Zima už nás doufám opustila a čekáme na jaro. Nebyla dlouhá a mrazy udeřili
jen krátce, ale stačily napáchat škodu na stavidle rybníka. Silné mrazy byly příčinou
prasknutí betonové šachty výpusti rybníka, voda prasklinou odtekla a hrozilo prolomení
vrstvy ledu. Místo bylo včas označeno proti případnému pádu do rybníka.
V lednu jsme svolali výroční valnou hromadu sboru. Zhodnotili jsme loňský rok a
členi výboru přednesly své zprávy (pokladní,revizní,kulturní). Za celý loňský rok se nám
nepodařilo pokročit s přípravou oslav 100 výročí založení sboru. Během diskuse byly
probrány ožehavé témata ve fungování sboru. Dlouho probíraným tématem bylo zdražení
členských příspěvků pro okrasní sdružení a již zmiňované oslavy sboru. Byl přednesen
plán činnosti na letošní rok.
Některé kulturní akce sboru:
				
				
				

18.2.
30.4.
1.5.
2–3.6.
29.9.

ostatková zábava
pálení čarodějnic
fotbal ženatí – svobodní
dětský den
krojované hody

Valná hromada byla zakončena schválením plánu činnosti a přijetím usnesení
výroční valné hromady. Valnou hromadu navštívili hosté s SDH Útěchov a místostarostka
obce Mgr.Andrea Černá.
Termín ostatkové zábavy se posunul o 14 dnů, ale změnil se také termín jarních
prázdnin a tak se opět termíny překrývaly. Účast nebyla velká. Masek bylo oproti jiným
rokům také méně. Vítězem soutěže o nejlepší masku se stejně jako loni stali Lukáš
Ducháček a Dominik Krasl tentokrát
jako Flinstounovi včetně vozidla.
O půlnoci jsme pochovali „basu“ s
usmívající se mrtvolou. Týden před
zabíjačkou byl proveden kompletní úklid všech prostor v hasičce a
okolí. Zabíjačka to je pohoda při
přátelském povídání, pojídání a
popíjení. Domů jsme odcházeli
dobře naladěni s mastnými úsměvy.
Druhý den jsme měli první výjezd
letošního roku na požár podkroví rodinného domu na Žižkově.
Miloš Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy

Zápis předškoláků do ZŠ Vranov
MŠ Vranov uskutečňuje pro děti a jejich rodiče několik tradičních akcí a vystoupení během školního roku (např. podzimní, vánoční a velikonoční dílničky, vánoční besídka a besídka pro maminky, podzimní a jarní akce se spaním dětí ve školce zaměřující
se na poznání přírody a její ochranu, karneval, výlety do okolí a další).
Veřejná prezentace MŠ Vranov vychází z aktuálního programu zřizovatele obce
nebo ve spolupráci se ZŠ Vranov. V 1. pololetí školního roku 2011/2012 jsme absolvovali
vystoupení k vernisáži dětí ZŠ a MŠ Vranov (listopad 2012). Děti vystavovaly své výtvarné
práce a výrobky, ukázaly tradiční lidové písničky s tanečkem a básničkou. Při rozsvěcování
vranovského vánočního stromu přispěly ke sváteční náladě zimními písničkami.
Vánoční veřejná besídka ZŠ a MŠ Vranov byla odložena na leden 2012 z důvodu
vyhlášení státního smutku k úmrtí V. Havla. Součástí vystoupení dětí ZŠ Vranov byl zápis
do 1. třídy ZŠ a MŠ Vranov.
Předškoláci se představili s pohádkou O Budulínkovi a společně zarecitovali básničku.
Paní Zuzana Černá, ředitelka ZŠ Vranov, slavnostně děti přijala do první třídy ZŠ. Paní
starostka K. Jetelinová dětem poblahopřála a předala dárky. Formální záležitosti (dokumentace, hodnocení dětí) proběhly v Základní škole.
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Připravit předškoláka na školní docházku by mělo být cílem každé školky. Školní
zralost má několik kritérií. Zralost předškoláka se neposuzuje zjednodušeně podle úrovně
vědomostí a schopností, ale dotýká se i personálních a sociálních kompetencí dítěte.
Řada rodičů přehlíží tyto dovednosti, úroveň samostatnosti, délku soustředěnosti, popř.
jiné specifické potíže (logopedické). Nikdy není dostačující jednostranná školní péče.
Vždy je nutná spolupráce rodičů se školkou popř. s odborným zařízením PPP, které rodiče
nasměruje k posouzení školní zralosti, případně objasní, co jejich dítě ještě potřebuje k
nástupu do školy.

Noc s Andersenem podvanácté!
V pátek 30.3.2012 proběhl ve Vranovské škole již
dvanáctý ročník Noci s Andersenem, akci k podpoře
dětského čtení. Tentokrát se děti setkaly s Machem
a Šebestovou v podání pana učitele Ryšánka a paní
vychovatelky Lady Adamové.
Jsme rádi, že u nás ve škole se poslední dobou dětské
čtení velice rozmohlo a spousta dětí tráví své chvilky
u knihy, které si navzájem půjčují.

Tajemné signály z vesmíru
Malina Štěpánová
Po krásném týdnu na horách v Karlově jsme přijeli domů. Bylo to tam moc hezké. Tak vám povím,
co se událo a co se mi líbilo.
Na začátek se rozdělovalo do družstev. Já jsem byla kapitán. Měla jsem ve družstvě: Ondru Tichého,
Filipa, samozřejmě že mě, dále Lucku, Zuzku, Sáru, a Kryštofa.
Poté jsme hráli všelijaké hry, např.: Sondování, Degustace, atd.
Hodně se mi líbila hra, ve které vždy týmy sedaly na židle a jenom jako volali nějaké známé osobnosti. Ale tato hra byla jenom ostatková zábava. Martin, z jiného týmu, to uměl nejlépe.
Stavění vesmírných korábů byla nejlepší hra ze všech.
Někteří stavěli raketu, někteří Ufo talíř. Všichni kromě dvou týmů měli Ufo talíř. Náš talíř byl
normální létající talíř.
Měl světla docela velké. Byly kulaté. Uvnitř byl ufon, kterého měl náš tým. Má být modrý, ale sníh
modrý není.
Náš tým vyhrál, takže jsme se jako první setkali s mimozemšťany. Ufoni byli stříbrní. Ale měli na
sobě bundu. Asi jim byla zima :-)
Měli docela malou pusu, úzké tváře a veliké podlouhlé úzké oči.
Jako výhru za první místo jsem si vybrala takovou nafukovací gumu, která se dala na trubičku. Na
jejím druhém konci se nafukovala. Když už byla nafouklá, vypadala jako igeliťák.
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Viky Hrabánková
Na hory do Karlova jsme přijeli v neděli 26.2. Hned na úvod jsme se navečeřeli.
Pak Ríša na zem rozházel barevnou rýži se jmény. Nebylo to jen tak. Bylo tam jen první písmeno
křestního jména a příjmení. Náš tým byl docela dobrý.
Další den šli všichni lyžovat. Já byla jako už od školky v prvním družstvě.
Lyžování bylo úžasné.
Všichni šli zase do chaty. Náš tým se jmenoval RAKPLA. Nejvíc mě bavila
hra degustace vesmírných potravin. Poslali se 2 z týmu za dveře, kde se jim
na oči daly zalepené lyžařské brýle. Po jednom se posílali na ochutnávku
vesmírných potravin. Celkem bylo 7 potravin a 7 tekutin. Nejhorší potravina byla křen a česnek. Tekutinu Aloe vera nikdo neuhodl. Ještě mě bavilo,
že jsme šli asi po sedmé večer na svah. Tam zrovna přistáli marťani. Měli
modrozelené muší oči, doktorský plášť a doktorské rukavice.
Všichni jsme se vrátili do chaty a šli spát. Předposlední den byl slalom.
Já skončila druhá z holek z 5. třídy. Na konec všichni nasedli do autobusu
a odjeli domů.

Poděkování
V neděli 4. března 2012 připravil Vranovský klub maminek dětský maškarní bál s divadelním představením O perníkové chaloupce v podání Če divadla. Vzhledem k velkému zájmu
a spokojenosti dětí lze říci, že se akce podařila a všem organizátorům patří velký dík.

Kompletní informace z Vranovské
školy můžete sledovat i na internetu

www.skolavranov.cz
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TJ Sokol Vranov

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Taky jste našli pozvánku s touto výzvou na 23.
března 2012?
Na výstavu Mgr. Petry Rychlé a Mgr. Terezy Skácelové nás zvala ušatá příšerka skřítek Dobby z temného lesa a Honzík s keramickou květinou v ruce. S
blížící se 18. hodinou pomalu přicházeli návštěvníci
vernisáže ze všech věkových skupin a ještě před
zahájením si zvědavě prohlíželi grafiky, loutky, matrice a v neposlední řadě i autorky vystavovaných
děl. Akci zahájilo trio NLP band v netradičním
složení - housle, kytara a kontrabas. Úvodní slovo
měl Ing. Arch. Marek Štěpán, uvedl nás do krásného poetického spojení vranovského okolí s fantazijním světem, který nám zprostředkovaly obě
autorky.
V čistém a čerstvě vymalovaném sále Obecního
domu byla výstava důstojná, dobře osvětlené obrazy i loutky téměř ožívaly pod pohledy návštěvníků.
Obě autorky bydlí nedlouho na Vranově a shodou
okolností na Žižkově, obě učí na Základní škole
Vranov. Pro některé z nás, kteří už nejsou „školou povinní“, to byla výborná možnost
seznámit se a oběma dámami a celá výstava byla překvapením i pro ty z nás, kteří je
každý den potkáváme.
Na závěr bych chtěla poděkovat Petře Rychlé i Tereze Skácelové, že nám umožnily nahlédnout do jejich nevšedního imaginárního světa a všem, kteří se na přípravě výstavy
podíleli.
Pro Vás, kteří jste náhodou
zůstali v páteční podvečer
doma, je výstavu možné
shlédnout v době otevíracích hodin Restaurace
pod kostelem – Obecní
dům do 12. dubna 2012.
				
		
Liba Hufová
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SOKOLSKÉ ZPRÁVY
Dne 26. 3. 2012 se konala Valná hromada TJ Sokol Vranov. Zhodnotil se rok 2011 a naplánovaly se akce na letošní rok. Volejbal ženy zahájily jarní sezónu Volného přeboru
brněnského kraje v soutěži je 7 týmů včetně Vranova. Aqua team Vranov, plavání, trénuje
v krytém bazénu Blansko. Tréninky jsou odpoledne a večer celý pracovní týden. Míčové hry
jsou při ZŠ Vranov a jsou rozděleny na starší a mladší žáky, jsou ve čtvrtek a pátek. Cvičení
žen je taky v tělocvičně ZŠ vždy v úterý večer.
Chystá se jako každý rok úklid „Turisťáku“, první brigáda bude v sobotu 21. 4. 2012. Hřiště
slouží jak pro sport-volejbal, nohejbal, ale i pro hraní malých dětí. Jeho využití by mohlo být
větší např. fotbal pro děti, kdyby se našel někdo, kdo by to s dětmi zkusil.
Chtěla bych ještě něco napsat k míčovým hrám. Vedu starší žáky, přihlášených je 12 dětí, to
je na vranovskou tělocvičnu dost. Když jsme v plném počtu, vytvoříme malé týmy a střídáme
se na hrací ploše. Nejvíc děti baví vybíjená a fotbal a na tyto aktivity potřebujeme prostor. Musíme se připravovat, protože na jaře se pořádá řada soutěží, kterých se vranovská
škola účastní. V nejbližší době to bude Preventan Cup-turnaj žáků ZŠ ve vybíjené. Děti
jsou šikovné a hlavně nadšené pro sport. To nadšení je nakažlivé, ale musím říct, příjemně
nakažlivé a přináší dobrou náladu. Je to dobře, že se děti chtějí hýbat a cvičit, je potřeba
podporovat je v tom a umožnit jim to. A to vranovská škola dělá velice dobře. TJ Sokol se
snaží pomáhat při realizaci akcí pro děti ať už cyklistických závodech či jiných „řáděních“.
V dnešní uspěchané době, kdy nám řada přístrojů a vymožeností šetří čas, který stejně
nemáme, to není zase tak jednoduché. Nemluvě o finanční stránce. Ale spokojené oči dětí,
možná někdy i se slzičkami když se to nepodaří, ale zároveň s nadějí, že příště to bude lepší,
to určitě stojí za to.
					
Za TJ Sokol Vranov Věra Kopecká

Farní okénko
Chvála Kristu,
Zdravím vás čtenáře obecního časopisu. Blíží se velikonoční svátky a tak bych vás chtěl i
tímhle způsobem pozvat k účasti na velikonočních bohoslužbách. Velikonoce jsou svátky
jara, radosti a nového života a pro nás křesťany také svátky naděje na život věčný, kterého
se nám dostává díky víře v Ježíše Krista.
Večer 1.6. proběhne již po 3 Noc kostelů, kdy je kostel otevřen mezi 18-24 hod, s programem který před tímto datumem naleznete na internetu i ve vašich schránkách. Je to
jedinečná příležitost nahlédnout do kostela ale i do rodové hrobky Liechtensteinů.
Dále si letos připomeneme 20 let od návratu bratří Paulánu do místního kláštera.
A letošní poutní období bude ukončeno týdnem lidových misii.
Co se týká oprav tak podaří-li se nám získat peníze, chtěli bychom dokončit opravu severní
věže kostela a zároveň s umístěním věže na její původní místo bychom sundali věž jižní,
na níž proběhne oprava poškozených dřevěných konstrukcí a celková výměna krytiny za
novou. A stejně tak by i letos měly pokračovat práce na opravě Liechtensteinské rodové
hrobky pod kostelem.
					

S přáním všeho dobra o. Karel.
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Vranovský žleb
INTER MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU
Neděle 15. 4. 2012 - VRANOV u Brna
V neděli 15. dubna odstartuje ve Vranově u Brna osmidílný seriál INTER MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY v MOTOKROSU 2012. Šampionát pod záštitou ČESKÉHO SVAZU
MOTOCYKLOVÉHO SPORTU (ČSMS), u nás nejvyšší sportovní motocyklové autority,
znamená na tuzemské motoristické scéně absolutní novinku. Promotérem Inter mistrovství České republiky je brněnská společnost Forsage, která v této pozici bděla od roku
2003 nad motokrosovým mezinárodním mistrovstvím České republiky.
Bližší informace o vranovské premiéře nabízí následující řádky.			
				
						
					
Ing. Jan Juřička, Forsage spol. s r.o.

V tradiční atmosféře

Závodiště ve Vranově u Brna, nazývané Vranovský žleb, patří k nejstarším motokrosovým
areálům na území České republiky. U jeho kolébky stála v polovině šedesátých let minulého
století skupina motoristických nadšenců v čele s motokrosaři Karlem a Miroslavem Štaudovými.
Provozovatelem areálu je už řadu let AMK Zbrojovka Brno. Členitost, celková náročnost a
přehlednost dodávají Vranovskému žlebu punc zajímavé a divácky atraktivní motokrosové
podívané.

Vypsané třídy

Propozice „velkého mistrovství“ IM ČR MX 2012 (VM) přivedou na start seriálu třídy MX2, MX3
– OPEN a premiérově mládežnickou třídu 85 ccm. Zařazením nejnižší kubatury místo dosud
obvyklé třídy Veterán vyjadřuje Svaz motocyklového sportu jednoznačnou podporu závodnickému dorostu a rozvoji talentu mladých motokrosařů. Třída Veterán dostane letos příležitost v
tzv. „malém mistrovství“ České republiky (MM), vypsaném dále pro třídy 65 ccm, Ženy a volný
nemistrovský závod třídy OPEN. O preferenci mládežnického motokrosu svědčí i skutečnost,
že o mistrovský titul v závodech „velkého mistrovství“ IM ČR MX 2012 budou bojovat i jezdci ve
třídě Junior. Ti pojedou závody v rámci třídy MX2, ve které budou řádně bodovat do celkového
pořadí, ale budou zároveň hodnoceni i v samostatném juniorském pořadí, které bude počítáno
s výsledků jízd MX2.

V sázce nejenom body

Startovní pole úvodního vranovského závodu s tuzemskou motokrosařskou elitou a zahraniční
konkurencí bude bojovat o body šampionátu (prvních dvacet míst v každé jízdě), ale také o
příjemné finanční prémie. Například ve Vranově u Brna tvoří peněžité ceny celkovou sumu
280.000 korun. Další bonusy si jezdci připíší za holeshot (inkasuje první jezdec v daném místě
po startu jízdy) a za červenou tabulku vedoucího jezdce průběžného pořadí šampionátu.

Z časového harmonogramu ve Vranově u Brna
Neděle 15. dubna 2012
08.00 – 12.00		
12.40 – 13.00
13.00 - 15.00 		
15.30 – 17.40		
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Volný a kvalifikační trénink
Slavnostní zahájení s představením jezdců
1. jízdy tříd MX2, 85 ccm a MX3 - OPEN
2. jízdy tříd MX2, 85 ccm a MX3 – OPEN
4 / 2012

Kalendář plánovaných akcí
14. 4. 2012 - sobota, v 19:00 hodin - v sále Obecního domu
Promítání a přednáška o projektu Blueland
následuje koncert Petra Linhart
Pořádají: firma Mill, Kulturní komise Vranov

15. 4. 2012 - neděle, start ve 13:00 hodin - Vranovský žleb
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU
30. 4. 2012 - pondělí - hřístě Sokolák
Tradiční “pálení čarodejnic”
1. 5. 2012 - úterý
Fotbalový zápas ŽENATÍ x SVOBODNÍ
12. 5. 2012 - sobota
DEN PONÁVKY
26. 5. 2012 - sobota
III. ročník dálkového pochodu Arnošta Maška
2. 6. 2012 - sobota
Dětské řádění s hasiči a závod na kolech
27. 9. 2012 - čtvrtek
EMPÍK - branný závod pro děti
29. 9. 2012
Tradiční krojované hody
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.

www.vranov.cz
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OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY

---------------------------------------------------------------STAROSTKA – Ing. Kateřina JETELINOVÁ
		
mobil:724 183 498
pondělí 8.00 - 12.00
14.00 - 18.00
středa			
14.00 - 18.00
čtvrtek			
17.00 - 19.00
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.
--------------------------------------------------------------CZECH POINT, OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN,
EVIDENCE OBYVATEL A POKLADNA
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH STAROSTKY

---------------------------------------------------------------1. MÍSTOSTAROSTKA – Mgr. Andrea ČERNÁ
pondělí
čtvrtek

16.00 - 18.00
17.00 - 19.00

hod.
hod.

---------------------------------------------------------------MÍSTOSTAROSTA – Mgr. Richard MACH
středa
15.00 - 17.00
hod.
čtvrtek
17.00 - 19.00
hod.
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Pověřený úřad pro Obec Vranov
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2, Brno, tel. ústředna 533 304 111
Živnostenský úřad, Stavební úřad, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, vydávání občanských
průkazů a pasů, sociální odbor, www.slapanice.cz
pondělí: 8.00 - 17.00, středa: 8.00 - 17.00
Matrika pro obec Vranov je na Obecním úřadě v Bílovicích nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice
nad Svitavou, matrikářka paní Mezuláníková, tel. 545 227 427

Lékařská služba první pomoci
Vážení spoluobčané, máte-li akutní zdravotní potíže mimo běžnou pracovní dobu Vašeho praktického
lékaře, POHOTOVOST na území města Brna zajišťuje:
PRO DOSPĚLÉ – Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17,00 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545538538¨.
PRO DĚTI – Dětská nemocnice, Černopolní Brno, pondělí – pátek 15,30 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 532234935
STOMATOLOGIE - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17,00 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545538421.
Informace je uveřejněna na Info Vranov

www.vranov.cz
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