Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
máme před sebou Vánoce, pro mnoho z nás nejkrásnější svátky v roce. Nechci v tomto
předvánočním čase psát o práci na obci, co se podařilo a co ne, ale věřte, že práce je
pořád hodně a problémů nemálo. Snažme se alespoň o Vánocích na chvilku se zastavit
po každodenním předvánočním shonu a strávit chvíle pohody a klidu u Vánočního stromku
se svými nebližšími.
Podařilo se nám již druhým rokem první adventní neděli zahájit předvánoční čas společným
rozsvícením vranovského Vánočního stromu. Díky všem, kteří na toto předvánoční
setkání přišli, jsme mohli strávit příjemný podvečer s hrníčkem horkého punče.
Na závěr roku bych chtěla poděkovat členům zastupitelstva obce a všem občanům,
jež jakýmkoli způsobem pomáhají a podílejí se na tom, aby se nám na Vranově dobře žilo.
Přeji Vám hezké svátky Vánoční plné sváteční pohody, v novém roce pak hodně zdraví,
štěstí a spokojený osobní a rodinný život.
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Kateřina Jetelinová
starostka obce
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Vranov pomáhá v Himalájích
Druhý adventní víkend, v sobotu 8. 12., se odehrál v sále Obecního domu druhý benefiční
koncert pro o.s. Blueland. Stejně jako minulý rok, v první polovině nás Gabriela Lágnerová
seznámila se sluneční školou a ostatními projekty v himálajském Kargyaku, vesnici, o
kterou se Blueland stará. Přednáška s krátkými filmy byla moc zajímavá, dozvěděli jsme
se mnoho nových informací o životě vysoko v horách na hranici Indie a Tibetu, kde žije
tibetská komunita. O přestávce jsme se mohli podívat a osahat si předměty denní potřeby,
kožichy, masky, kožené boty a další drobnosti, které Tibeťané používají. Zároveň byl k
dispozici “Tibetský férový obchůdek” s krásnými dárky, které vyrábějí v chráněných dílnách
tibetští exulanti. V druhé půli večera zahrál Longital akustickou verzi jejich programu.
Jsme moc rádi, že se nám pro Vranov podařilo zařídit jejich vystoupení včetně ozvučení
profesionálním zvukařem s kvalitní aparaturou. Bylo poslední v dlouhé šňůře 15-ti
koncertů po celých Čechách a Moravě. Před nedávnem se vrátili z koncertního turné po
Spojených Státech, ve Vranově se jim hrálo moc dobře a odjížděli spokojení. Pokud to
bude alespoň trochu možné, pokusíme se je pozvat i příští rok. Bylo moc milé sledovat po
koncertě rozzářené tváře posluchačů, Longital je kapela evropského významu a energie
a dobrá nálada z ní přímo sálá, stejně jako z Bluelandu. Veškeré peníze z vašich vstupenek
budou použity na výplatu tibetského učitele v Kargyaku. Podle posledních kalkulací, které
od Bluelandu máme, se podařilo vybrat na celého půl roku jeho platu, což je fantastické.
Děkujeme všem, kteří nám s koncertem pomohli. Děkujeme i všem, kteří na koncert přišli
a podpořili Blueland v jeho práci. Moc si toho vážíme a těšíme se na další setkání.
Pavel, Pavlína a Mikuláš Mlýnkovi
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16. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 4. 10. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 9
Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek
Miloslav, Mach Richard a Skácel Jindřich
Zapisuje:
Zahájení: 		
Ukončení:		

Mgr. Andrea Černá
19:04 hodin
19:50 hodin

Účast občanů:9 (Dostálová, Holešovský, Okleštěk, Krasl, Holešovský, Holešovský, Škranc, Škarecký + 1)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení záměru – podmínek nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě
4. Schválení a jmenování členů a náhradníků pro otevírání obálek a hodnotící komise, veřejné zakázky
„Poskytnutí úvěru pro obec Vranov“.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:04 hodin 16. veřejné zasedání
ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu pana Miloslava
Křivánka a pana Jindřicha Skácela.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.1
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 záměru – podmínek nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě.
4. Schválení a jmenování členů a náhradníků pro otevírání obálek a hodnotící komise, veřejné
zakázky
„Poskytnutí úvěru pro obec Vranov“.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu pana Miloslava Křivánka a
pana Jindřicha Skácela
Výsledek hlasování:
Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 16.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Bylo dokončeno a otevřeno hřiště na plážový volejbal u ZŠ Vranov.
• Proběhla akce Vranovský Empík, kterého se zúčastnilo cca 370 dětí z 24 škol
• Dne 12. a 13. 10 proběhnou volby do zastupitelstva JMK – informace jsou vyvěšeny na úřední desce a
hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději do 9. 10. 2012.
• Výběrové řízení na banku – dofinancování akce Kanalizace a ČOV.
• V sobotu 29. 9. 2012 byly tradiční hody, které se vydařily.
• Byly osazeny sloupky na silnici Žižkov.
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1.2 Rozpočtové opatření - starostka předložila rozpočtové opatření č. 3, které bylo projednáno ve finančním
výboru, viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
Rozpočtovým opatřením dochází ke změnám dle skutečnosti k 31. 8. 2012, změny jsou na § příjmových i
výdajových, příjmy jsou po úpravách ve výši 7,738.200,--Kč a výdaje ve výši 7,279.500,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 16.2 schváleno.
1.3 Starostka předložila ke schválení od JMK předloženou výši příspěvku na financování systému IDS
JMK na rok 2013. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,--Kč, celková částka za 710 obyvatel je ve výši
35.500,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.3
ZO schvaluje výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2013. Příspěvek na jednoho
obyvatele činí 50,-Kč, celková částka za 710 obyvatel je ve výši 35.500,--Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16.3 schváleno.
1.4 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – předseda FV je zdravotně indisponován, proto pověřil člena FV Ing. Pavla Filku, aby přednesl zprávu FV. FV se sešel, aby projednal
rozpočtové opatření č. 3 a zkontroloval hospodaření obce.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se nesešel. V souvislosti s
končícím nájmem stávajícího nájemce restaurace, připravuje KV kontrolu majetku.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK se
sešla 18. 9. 2012, doladila termíny akcí do konce roku 2012, plánované akce budou zveřejněny ve zpravodaji.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – předseda PK upozornil Ing. Juhu
– pořadatele poutí, že nejsou odstraněny tabule v silnici.
Pan Holešovský chtěl upozornit na nutnost dodat lavičku ke hřbitovu, starostka mu sdělila, že mu předá
slovo v diskuzi
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
Starostka – upozornila na zákaz pohybu psů na hřbitově.
1. Ing. Juha – z čeho byl placen Empík
Odpověď:
Starostka – z rozpočtu obce, vyúčtování zatím nebylo dokončeno.
Ing. Juha – zajímá mě rozpočet.
Starostka – v rozpočtu na rok 2012 byla schválena částka ve výši 80.000,--Kč, vyúčtování bude teprve
provedeno.
b) Z občanů:
1. Pan Holešovský – doplnit lavičku u hřbitova.
2. Pan Krasl – proč je na Žižkově retardér, proč se nedá projíždět, nahoru se dá jezdit, kde je zákaz.
Odpověď:
Starostka – byly doplněny sloupky, aby se nejezdilo do zákazu vjezdu.
Pan Krasl – ale někteří pořád jezdí do zákazu.
Starostka – jezdí pouze ze dvou domů a zákaz vjezdu je až za jejich domy, dle dohody s Policií ČR byly
osazeny sloupky, které byly doplněny značkami, které budou odstraněny.
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3. Pan Holešovský – množí se útoky černé zvěře, jsou poničené zahrady, způsobují obrovské škody na
majetku. ŠLP s tím nic nedělá, ať obec napíše, že žádá odstřel v obytné zóně. Už máme strach chodit
večer domů, když je na zahradě 30 divočáků.
Odpověď:
Starostka – projednávala jsem to se ŠLP, s panem Ing. Březinou, vedoucím Polesí, se závěrem, že
poškození se mají obracet na hajného pana Novotného. Byla jsem i na OŽP MÚ Šlapanice, kde jsem byla
informována, že budou prováděny postřiky, odstřel se teprve chystá, ale ve vesnici prý není možný. Znovu
prověřím možnosti.
Pan Holešovský – postřik nefunguje.
Starostka – bohužel problém je v tom, že jsou přemnoženi, budeme znovu řešit možnosti.
Starostka se zeptala, zda má ještě někdo nějaký dotaz.
4. Ing. Juha – obrátil se na předsedu FV, zda má už vypočítaný přínos plynoucí ze zákona o rozpočtovém
určení daní.
Mgr. Dobeš – tabulka je na webu, zatím by to dělalo navýšení příjmů o cca 1,600.000,--Kč, které však není
jisté s ohledem na zatím sněmovnou nepřijatý reformní daňový balíček.
5. Pan Škranc – jak to vypadá s kanalizací.
Odpověď:
Starostka – dolaďujeme dofinancování z vlastních zdrojů, 15. 10. bude otevírání obálek pro výběr banky,
ze které bude čerpán úvěr na dofinancování, občané budou informováni na besedě, která se uskuteční v
prosinci, na jaro 2013 se plánuje předání staveniště.
6. Pan Holešovský:
a) – chodník na hřbitově k urnám
b) – rozsvěcení stromu – již z loňska podnět, měl by to být jiný strom ne ořech nebo kaštan, máte vybrat
vhodnější místo, ne stísněné, málem jsme se pošlapali, jediná výhoda je, že je tam restaurace. Můžete
např. zasadit strom u hasičky nebo najít jiné vhodnější místo.
Starostka - děkujeme za podněty.
Starostka přistoupila k bodu 3. dnešního VZZO.
3. Schválení záměru – podmínek nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě
Starostka předložila ke schválení záměr pronajmout nebytový prostor – restauraci v Obecním domě a
podmínky nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě.
Stávající nájemce pan Mikulka podal výpověď, skončí k 30. 11. 2012. Záměr včetně požadavků obce
obdrželi zastupitelé, vše bylo projednáváno na pracovních poradách.
Před hlasováním požádal Ing. Juha o doplnění bodu 5. Základních podmínek „právo pronajímatele
bezplatně užívat předmět nájmu pro účely konání akcí pořádaných pronajímatelem, SDH Vranov, TJ Sokol
Vranov, ZŠ a MŠ Vranov.“, neboť stávající znění považuje za diskriminační. Bezplatné užívání by mělo být
umožněno všem neziskovým organizacím, které mají sídlo ve Vranově.
Starostka odpověděla, že na znění se pracovalo a na pracovní poradě zastupitelé odsouhlasili, že bezplatné užívání mají pouze vyjmenovaní.
Zeptala se Ing. Juhy, zda chce nechat hlasovat o protinávrhu, tak ať nadiktuje jeho znění:
ZO schvaluje záměr pronajmout restauraci v Obecním domě a schvaluje podmínky nájmu nebytových
prostor – restaurace v Obecním domě, ve kterých upřesní základní podmínky, odrážka 5. Bude změněna ve znění: „právo pronajímatele bezplatně užívat předmět nájmu pro účely konání akcí pořádaných pronajímatelem, jim zřizovaných příspěvkových organizací a dalších neziskových organizací se sídlem v obci
Vranov.“
Starostka nechala hlasovat o protinávrhu o usnesení č. 16.4:
Návrh usnesení č. 16.4
ZO schvaluje záměr pronajmout restauraci v Obecním domě a schvaluje podmínky nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě, ve kterých bude změněna v Základních podmínkách
odrážka 5.: „právo pronajímatele bezplatně užívat předmět nájmu pro účely konání akcí pořádaných
pronajímatelem, jim zřizovaných příspěvkových organizací a dalších neziskových organizací se
sídlem v obci Vranov.“
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Výsledek hlasování:
Pro: 1 - Juha
					
					
					
					
					
Usnesení č. 16.4 neschváleno.

proti: 7 – Černá A.
zdržel se: 1 - Skácel
Černá Z.
Dobeš
Jetelinová
Křivánek					
Mach

Starostka nechala hlasovat o původním znění usnesení, o návrhu usnesení č. 16.5:
Návrh usnesení č. 16.5
ZO schvaluje záměr pronajmout restauraci v Obecním domě a schvaluje podmínky nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 16.5 schváleno.
4. Schválení a jmenování členů a náhradníků pro otevírání obálek a hodnotící komise, veřejné
zakázky „Poskytnutí úvěru pro obec Vranov“
Starostka předložila ke schválení členy a náhradníky pro otevírání obálek, které se uskuteční dne 15. 10.
2012 v sídle společnosti Eurovision, a.s. a hodnotící komise veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro obec
Vranov“.
Navrhla členy komise pro otevírání obálek:
1. Mgr. Richard Mach
2. Ing. Kateřina Jetelinová
3. Mgr. Michal Šilhánek, Eurovision, a.s.
Navrhla náhradníky členů komise pro otevírání obálek:
1. Mgr. Andrea Černá
2. Mgr. Michal Dobeš
3. Pan Jindřich Skácel
Navrhla členy hodnotící komise:
1. Mgr. Michal Dobeš
2. Ing. Kateřina Jetelinová
3. Mgr. Andrea Černá
4. Mgr. Richard Mach
5. Mgr. Michal Šilhánek
Navrhla náhradníky členů hodnotící komise:
1. Mgr. Zuzana Černá
2. Pan Jindřich Skácel
3. Ing. Pavel Filka
4. Pan Miloslav Křivánek
5. Ing. Marek Juha
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.6
ZO schvaluje a jmenuje členy komise pro otevírání obálek:
1. Mgr. Richarda Macha
2. Ing. Kateřinu Jetelinovou
3. Mgr. Michala Šilhánka, Eurovision, a.s.
ZO schvaluje a jmenuje náhradníky členů komise pro otevírání obálek:
1. Mgr. Andreu Černou
2. Mgr. Michala Dobeše
3. Pana Jindřicha Skácela
ZO schvaluje a jmenuje členy hodnotící komise:
1. Mgr. Michala Dobeše
2. Ing. Kateřinu Jetelinovou
3. Mgr. Andreu Černou
4. Mgr. Richarda Macha
5. Mgr. Michala Šilhánka, Eurovision, a.s.
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ZO schvaluje a jmenuje náhradníky členů hodnotící komise:
1. Mgr. Zuzanu Černou
2. Pana Jindřicha Skácela
3. Ing. Pavla Filku
4. Pana Miloslava Křivánka
5. Ing. Marka Juhu
Výsledek hlasování:
Pro: 8		
proti: 0 zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 16.6 schváleno.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6.1 Starostka předložila ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 910/145 ze dne 13.12.2009
o
vypracování žádosti o dotaci, zajištění technického dozoru investora, zajištění a organizace zadávacího
řízení na dodavatele stavebních prací a zajištění dohledu nad čerpáním dotace (realizační management)
po celou dobu průběhu realizace projektu s firmou Eurovision, a.s.,
IČ: 27691845. Předmětem
dodatku č. 1 je změna čl. VI., odst. 4 – rozdělení ceny na jednotlivá dílčí plnění.
K hlasování o návrhu usnesení č. 16.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 16.7
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 910/145 ze dne 13. 10. 2009 o vypracování žádosti o dotaci,
zajištění technického dozoru investora, zajištění a organizace zadávacího řízení na dodavatele
stavebních prací a zajištění dohledu nad čerpáním dotace (realizační management) po celou dobu
průběhu realizace projektu s firmou Eurovision, a.s., IČ: 27691845 a pověřuje starostku podpisem
Dodatku č. 1 ke Smlouvě 910/145.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 16.7 schváleno.
4.2 Starostka předložila ke schválení Darovací smlouvu mezi obcí Vranov a panem Janem Zajícem –
dárcem, předmětem daru je veřejná infrastruktura, kterou došlo k propojení zastávky MHD s místní komunikací, napojením chodníku na obratiště autobusů. Z důvodu velkého sklonu je vybudované schodiště se
zábradlím.
Před hlasováním se zeptal Ing. Juha, jaká je výše daru, jak se k ní přišlo.
Odpověď:
Starostka – byl to závazek pana Zajíce vyplývající ze smlouvy, že ve výši 600.000,--Kč vybuduje a daruje
obci veřejnou infastrukturu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 16.8:
Návrh usnesení č. 16.8
ZO schvaluje Darovací smlouvu s panem Janem Zajícem na veřejnou infrastrukturu, hodnota daru
je ve výši 600.000,--Kč a pověřuje starostku podpisem Darovací smlouvy s panem Zajícem.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16.8 schváleno.
6. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a zeptala se, zda má ještě
někdo z přítomných nějaký dotaz nebo připomínku.
Ing. Juha – jenom upozornění pro zapisovatelku, aby v zápisu bylo, že Základní podmínky považuji za
diskriminační vůči neziskovým organizacím.
Starostka ukončila veřejné zasedání v 19:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 10. 2012
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17. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 22. 11. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 7
Černá Andrea, Černá Zuzana, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav, Mach Richard a
Skácel Jindřich
Omluveni: Dobeš Michal, Filka Pavel
Zapisuje:
Zahájení: 		
Ukončení:		

Mgr. Andrea Černá
19:04 hodin
20:15 hodin

Účast občanů: 7 (Holešovský, Sedlák, Ducháčková, Škranc, Jedlička, Holešovský, Holešovský)
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 2012.
4. Schválení návrhu rozpočtu Obce Vranov na rok 2013.
5. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Ponávka za rok 2011.
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Vranov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Schválení inventarizační komise a likvidační komise.
8. Schválení nájemce restaurace a sálu v Obecním domě a schválení nájemní smlouvy.
9. Schválení Smlouvy o dílo na zimní údržbu na dobu neurčitou.
10. Schválení Smlouvy o dílo na údržbu obce Vranov.
11. Schválení zhotovení Pasportu veřejného osvětlení obce Vranov.
12. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
13. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na pozemku p.č. 25/1 a pozemku p.č. 25/2, na stavbu plynárenského zařízení „REKO MS Vranov – BRZ
Lelekovická 97 (č. stavby 55005), č. sml. 1/1.20001153.2221/2012 s JMP Net, s.r.o. a schválení Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 423/3, na
pozemku p.č. 107/1 a na pozemku p.č. 82/16, na stavbu plynárenského zařízení s JMP Net, s.r.o..
14. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19.04 hodin 17. veřejné zasedání ZO
Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Richarda Macha
a Ing. Marka Juhu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.1
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. Pověření k veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2012.
4. Schválení návrhu rozpočtu Obce Vranov na rok 2013.
5. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Ponávka za rok 2011.
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Vranov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Schválení inventarizační komise a likvidační komise.
8. Schválení nájemce restaurace a sálu v Obecním domě a schválení nájemní smlouvy.
9. Schválení Smlouvy o dílo na zimní údržbu na dobu neurčitou.
10. Schválení Smlouvy o dílo na údržbu obce Vranov.
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11. Schválení zhotovení Pasportu veřejného osvětlení obce Vranov.
12. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
13.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku p.č. 25/1 a pozemku p.č. 25/2, na stavbu plynárenského zařízení „REKO MS
Vranov – BRZ Lelekovická 97 (č. stavby 55005), č. sml. 1/1.20001153.2221/2012 s JMP Net, s.r.o. a
schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na pozemku p.č. 423/3, na pozemku p.č. 107/1 a na pozemku p.č. 82/16, na stavbu plynárenského
zařízení s JMP Net, s.r.o..
14. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Richarda Macha a
Ing. Marka Juhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012 byly volby do zastupitelstva JMK – informace o výsledcích byly
vyvěšeny na úřední desce.
• Výběrové řízení na banku – dofinancování akce Kanalizace a ČOV, dne 3. 12. 2012 bude otevírání
obálek.
• V pátek 16. 11. 2012 byla v sále OD výstava prací dětí ZŠ a MŠ.
• V neděli dne 2. 12. 2012 se uskuteční 2. Rozsvěcení vánočního stromku.
• V sobotu dne 15. 12. 2012 bude zájezd „Vánoční Bratislava“.
• V sobotu dne 22. 12. 2012 bude lyžařský zájezd na Lackenhof .
• V sobotu dne 26. 1. 2013 bude 2. Obecní ples Obce Vranov.
• Od 9. 12. 2012 budou změněny jízdní řády. Do Vranova bude jezdit autobus č. 57 místo č. 43.
Požadavek na změnu vyšel z Městské části Brno-Útěchov, se změnou jsme nesouhlasili, požadovali
jsme, aby ke změně nedošlo, zdůvodňovali jsme to tím, že z Vranova dojíždí většina včetně dětí
směrem do Králova Pole. Bohužel k našim námitkám nebylo přihlédnuto.
• Ve dnech 11. a 12. 1.2013 proběhne 1. kolo volby prezidenta republiky. 2. kolo se bude konat ve dnech
25. a 26. 1 2013.
• Bývalý kronikář obce pan Nedoma předložil zápis do Obecní kroniky za rok 2009, po prostudování
zápisu bude na příštím zasedání ZO schválen zápis do kroniky za rok 2009 a schválena výplata
odměny ve výši 5.000,--Kč.
1.2 Rozpočtové opatření - starostka předložila rozpočtové opatření č. 4, které bylo projednáno ve finančním
výboru, viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
Rozpočtovým opatřením dochází ke změnám dle skutečnosti k 31. 10. 2012, změny jsou na § příjmových i
výdajových, po úpravách došlo ke snížení o částku ve výši 5.900,--Kč na příjmové i výdajové straně.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.2 schváleno.
1.3 Starostka předložila ke schválení návrh, že případné opravné účetní doklady za období 01 až 12/2012,
pokud nastanou a případné rozpočtové opatření k 31. 12. 2012, týkající se změny § nebo položek, bude
odsouhlasovat starostka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 17.3
ZO pověřuje starostku obce podpisem opravných účetních dokladů za období 01 až 12/2012,
pokud budou provedeny a podpisem rozpočtového opatření k 31. 12. 2012, týkající se změny §
nebo položek, pokud bude provedeno.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.3 schváleno.
1.4 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK na
rok 2013 s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337. Jedná se
o nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na kalendářní rok 2013 finanční příspěvek ve výši
248.053,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.4
ZO schvaluje Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2013. Jedná
se o nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na kalendářní rok 2013 finanční příspěvek
ve výši 248.053,--Kč a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 12 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ:
70888337.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.4 schváleno.
1.5 Starostka předložila ke schválení poskytnutí území obce Vranov v MAS Brána Brněnska, o.s., k.ú.
Vranov u Brna a působnost MAS Brána Brněnska, o.s na svém území a odsouhlasit vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s..
Před hlasováním vznesl pan Křivánek dotaz: Co to je MAS.
Starostka: Jedná se obecně prospěšnou společnost, která má zájem získat dotace např. na uvedení
hřbitovů do elektronické podoby apod..
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.5:
Návrh usnesení č. 17.5
ZO schvaluje poskytnutí území obce Vranov v MAS Brána Brněnska, o.s., k.ú. Vranov
u
Brna a působnost MAS Brána Brněnska, o.p.s. na svém území a souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s..
Výsledek hlasování:
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.5 schváleno.
1.7 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – předseda FV je omluven a omluven je i člen FV. Starostka konstatovala, že FV se sešel na přípravě rozpočtu, rozpočtovém opatření a
navrhuje rozpočet pro rok 2013 schválit.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel 2x, zpráva z KV
tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK se
sešla, aby doladila přípravu akcí plánovaných do konce roku 2012. Do konce roku vyjde nové číslo Zpravodaje a KaSK bude připravovat akce na rok 2013.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK nemá žádné podněty.
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2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
Starostka – informovala o výskytu černé zvěře, odeslala dopis řediteli ŠLP, se stejnými problémy se potýkají také v Bílovicích nad Svitavou, kam zřejmě putuje černá zvěř z Vranova.
b) z občanů
1. Ing. Jedlička – mohou být na webových stránkách zápisy z VZZO dříve, ať není takové prodlení.
Odpověď:
Starostka – nejsem si prodlení vědoma, zápis musí být vyhotoven do 10-ti dnů ode dne konání VZZO, poté
je ověřen ověřovateli, jakmile zápis obdržím od místostarostky všemi podepsaný a naskenovaný, tak ho
vyvěsím na web.
2. Pan Holešovský:
- kvituji, že se KV zabývá kontrolou podnětů a dotazů od občanů.
- budou změněny autobusy, proč došlo ke změně.
- kontaktoval jsem také ŠLP a bylo mi sděleno, že jsou co se týká černé zvěře bezmocní, že plánují
odstřely, momentálně se černá zvěř objevuje méně.
- budete schvalovat výši poplatků, neměla by být Vyhláška vyvěšena na úřední desce?
Odpověď:
Starostka:
- autobusy, jak jsem řekla v úvodu VZZO, do Vranova bude jezdit autobus č. 57 místo č. 43. Požadavek
na změnu vyšel z Městské části Brno-Útěchov, se změnou jsme nesouhlasili, požadovali jsme, aby ke
změně nedošlo, zdůvodňovali jsme to tím, že z Vranova dojíždí většina včetně dětí směrem do Králova
Pole. Bohužel k našim námitkám nebylo přihlédnuto. O změnách jízdních řádů zatím nejsme KORDIS
informováni, můžeme pouze doufat, že se nás moc nedotknou.
- poplatky budeme schvalovat na dnešním VZZO, zákon umožňuje zvýšit až na 750,--Kč, my poplatek
na rok 2013 měnit nebudeme, bude ve stávající výši 500,--Kč (250,--Kč + 250,--Kč). Po schválení bude
vyhláška vyvěšena na úřední desce.
3. Ing. Juha – jsou plánovány 4 akce – rozsvěcení stromu, zájezd do Bratislavy, zájezd na Lackenhof a
ples, jsou plánované akce uvedeny v rozpočtu, kolik budou stát.
Odpověď:
Starostka:
Rozsvěcení – plánovaná kulturní akce, je zahrnutá v rozpočtu, předložíme vyúčtování.
Zájezd do Bratislavy – sponzorský dar na autobus, pojištění si platí každý sám
Zájezd na Lackenhof – nestojí obec nic, platí si každý sám.
Ples – plánovaná kulturní akce, zahrnutá v rozpočtu, v loňském roce stál 23 tis. Kč, určitě se vejdeme do
25 tis. Kč.
Ing. Juha:
V jaké výši je dar na Bratislavu
Místostarostka Mgr. Černá – ve výši 10.000,--Kč.
Ing. Juha:
To nemůže pokrýt autobus.
Místostarosta Mgr. Mach – předpokládaná cena je ve výši 10.000 – 10.500,--Kč podle doby čekání a
poplatků za parkování.
Starostka přistoupila k bodu 3. dnešního VZZO.
3. Pověření k veřejnoprávní kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2012
Starostka navrhuje pověřit veřejnoprávní kontrolou v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2012, místostarostku Mgr. Andreu Černou a za finanční výbor předsedu finančního výboru Mgr. Michala Dobeše.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 17.6
ZO pověřuje místostarostku Mgr. Andreu Černou a předsedu finančního výboru Mgr. Michala
Dobeše provedením veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0
zdržel se: 1 – Černá Z.
Usnesení č. 17.6 schváleno.
4. Schválení navrženého rozpočtu Obce Vranov na rok 2013
Starostka předložila ke schválení návrh rozpočtu Obce Vranov na rok 2013. Návrh rozpočtu včetně
komentáře byl řádně vyvěšen na úřední desce, datum vyvěšení 5. 11. 2012, sňat dne 22. 11. 2012. V
návrhu rozpočtu Obce Vranov je zapracován také rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2012
ve výši 850 tis. Kč na provoz a zbývající rozpočtovaná částka je na zateplení MŠ, příspěvek Svazku obcí
Ponávka ve výši 30 tis. Kč a příspěvek na ZJ SDH ve výši 300 tis. Kč, ve kterém je zahrnuta dotace z roku
2012. FV navrhuje předložený rozpočet na rok 2013 schválit jako přebytkový.
Než přistoupila starostka k hlasování o návrhu usnesení č. 17.7, zeptala se přítomných, zda nemají nějaký
dotaz k předloženému rozpočtu, poté nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.7:
Návrh usnesení č. 17.7
ZO schvaluje předložený a řádně vyvěšený rozpočet Obce Vranov na rok 2013, Předložený rozpočet
Obce Vranov na rok 2013 je přebytkový.
Výsledek hlasování: Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 17.7 schváleno.
5. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Ponávka za rok 2011
Starostka předložila ke schválení Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka za rok 2011.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.8
ZO schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka za rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.8 schváleno.
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Vranov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starostka předložila ke schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Vranov č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku na rok 2013 se nemění, zůstává ve výši 500,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.9
ZO schvaluje Obecně závazné vyhlášky Obce Vranov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.9 schváleno.
7. Schválení inventarizační komise a likvidační komise
Starostka navrhla jmenovat inventarizační a likvidační komisi, navrhuje do nich jmenovat:
a) do inventarizační komise: předsedu pana Miloslava Křivánka, členy pana Jindřicha Skácela, pana
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Tomáše Káňu a paní Ivanu Veverková
b) do likvidační komise: předsedu Ing. Pavla Filku, členy místostarostu Mgr. Richarda Macha a pana
Eduarda Filku.
Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky Ministerstva financí č. 270/2010 Sb.
v platném znění o inventarizaci majetku a závazků.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.10, ke kterému bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.10
ZO schvaluje jmenování čtyř členné inventarizační komise ve složení předseda pan Miloslav Křivánek, členové pan Jindřich Skácel, pan Tomáš Káňa a paní Ivana Veverková. Členové
inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky Ministerstva financí č. 270/2010 Sb. v
platném znění o inventarizaci majetku a závazků.
ZO schvaluje jmenování tříčlenné likvidační komise ve složení předseda Ing. Pavel Filka,
členové místostarosta Mgr. Richard Mach a pan Eduard Filka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.10 schváleno.
8. Schválení nájemce restaurace a sálu v Obecním domě a schválení nájemní smlouvy
Na minulé VZZO byl schválen záměr pronajmout nebytový prostor – restauraci v Obecním domě a podmínky nájmu nebytových prostor – restaurace v Obecním domě.
Starostka seznámila přítomné s tím, že se přihlásili dva zájemci:
1. Mgr. David Martinec, jednatel obchodní společnosti Cloudless sky, s.r.o., se sídlem Brno, Minská 52,
PSČ 616 00
2. Libor Holešovský, Vranov 66, Vranov, PSČ 664 32
Výše uvedení zájemci byli pozváni na pracovní zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 8. 11. 2012,
aby prezentovali svůj záměr.
Na pracovním zasedání byl vybrán zájemce pan Libor Holešovský, se kterým by měla být uzavřena
nájemní smlouva.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.11, ke kterému bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.11
ZO schvaluje nájemce restaurace a sálu v Obecním domě pana Libora Holešovského, IČ: 46919341,
schvaluje nájemní smlouvu s panem Liborem Holešovským, IČ: 46919341 a pověřuje starostku
podpisem nájemní smlouvy s panem Liborem Holešovským, IČ: 46919341.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.11 schváleno.
9. Schválení Smlouvy o dílo na zimní údržbu na dobu neurčitou.
Starostka předložila ke schválení novou smlouvu s obchodní společností Lesy města Brna, a.s., se sídlem
Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, která vykonávala zimní údržbu v loňském roce.
Před hlasováním vznesl Ing. Juha dotaz, co se stane, když Lesy vypoví smlouvu, která bude na dobu
neurčitou:
Místostarostka Mgr. Černá – výpovědní lhůta je tříměsíční, máme dostatek času najít jiné řešení.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.12:
Návrh usnesení č. 17.12
ZO schvaluje dodavatelem zimní údržby na dobu neurčitou obchodní společnost Lesy města
Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, za částku ve výši 780,-Kč/1hodina bez DPH a za posypový materiál částku ve výši 633,--Kč/tuna bez DPH, schvaluje
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Smlouvu o dílo a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností Lesy města Brna,
a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.12 schváleno.
10. Schválení Smlouvy o dílo na údržbu obce Vranov.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o dílo na údržbu obce Vranov s paní Soňou Vrbovou za odměnu
ve výši 150,--Kč/1 hodina manuální práce na období od 23. 11. 2012 do 31. 3. 2013.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.13 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.13
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na údržbu obce Vranov s paní Vrbovou, IČ: 74317628 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo na údržbu obce Vranov s paní Soňou Vrbovou, IČ: 74317628.
Výsledek hlasování: Pro: 5
proti: 0		
zdržel se: 2 – Černá A.
							
Mach
Usnesení č. 17.13 schváleno.
11. Schválení zhotovení Pasportu veřejného osvětlení obce Vranov.
Starostka předložila ke schválení vypracování Pasportu veřejného osvětlení, který bude sloužit jako podklad pro řešení možnosti ušetřit za veřejné osvětlení. Předložila níže uvedené nabídky:
1. E.ON Servisní, s.r.o. – cena ve výši 29.750,--Kč bez DPH
2. EKO-PASPORT – cena ve výši 71.400,--Kč bez DPH
3. ELEKTROPROJEKT HASOŇ – základní cena ve výši 30.000,--Kč bez DPH
Starostka navrhla schválit vypracování Pasportu veřejného osvětlení společností E.ON Servisní, s.r.o..
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.14 bylo přistoupeno bez diskuze:

Návrh usnesení č. 17.14
ZO schvaluje vypracování Pasportu veřejného osvětlení společností E.ON Servisní, s.r.o. za cenu
29.750,--Kč bez DPH a pověřuje starostku vystavením Objednávky společnosti E.ON Servisní,
s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25186213.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.14 schváleno.
12. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
12.1 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 2012, cena je ve výši 20.000,--Kč bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.15 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.15
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 2012, 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: 7		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.15 schváleno.
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12.2 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o dílo č. 1366912 s obchodní společností AQUA PROCON
s.r.o. projektová a inženýrská společnost, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno na projektové práce
„Kanalizace Vranov – domovní kanalizační přípojky“ za smluvní cenu ve výši 230.000,--Kč bez DPH, tj.
276.000,--Kč, včetně DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.16 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.16
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1366912 s obchodní společností AQUA PROCON s.r.o. projektová
a inženýrská společnost, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno na projektové práce „Kanalizace Vranov – domovní kanalizační přípojky“ a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo č.
1366912 s obchodní společností AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost, se
sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ: 46964371 za smluvní cenu ve výši 230.000,--Kč bez DPH,
tj. 276.000,--Kč, včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 17.16 schváleno.
12.3 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě vypracování žádosti o dotaci, zajištění
zadávacího řízení a dotačního monitoringu ze dne 30. 9. 2011 s obchodní společností Eurovision, a.s., se
sídlem Brno, Veveří 102, PSČ 616 00, IČ: 27691845, kterým dojde ke změně původní smlouvy o zajištění
služby – technického dozoru investora v rámci realizace stavby a k doplnění ceny, která bude v celkové
výši 145.000,--Kč bez DPH, tj. 174.000,--Kč včetně DPH. Jedná se o zateplení MŠ, opravu střechy, nová
okna a vstupní dveře.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.17 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.17
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě vypracování žádosti o dotaci, zajištění zadávacího řízení a
dotačního monitoringu ze dne 30. 9. 2011 s obchodní společností Eurovision, a.s., se sídlem Brno,
Veveří 102, PSČ 616 00, IČ: 27691845, kterým dojde ke změně původní smlouvy o zajištění služby
– technického dozoru investora v rámci realizace stavby a k doplnění ceny, která bude v celkové
výši 145.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě vypracování
žádosti o dotaci, zajištění zadávacího řízení a dotačního monitoringu ze dne 30. 9. 2011 s obchodní
společností Eurovision, a.s., se sídlem Brno, Veveří 102, PSČ 616 00, IČ: 27691845,
Výsledek hlasování:
Pro: 5		
proti: 0 		
zdržel se: 2 - Juha
						
Skácel
Usnesení č. 17.17 schváleno.
12.4 Starostka obce předložila ke schválení tarif za vodné a výši nájemného v návaznosti na Smlouvu
o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Vranov uzavřenou s Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi a.s.. Tarif za vodné pro rok 2013 bude 27,30Kč/m3 bez DPH, což je o 0,99Kč
více než v roce 2012, jedná se o navýšení o 3,8% oproti úrovni roku 2012 a zvyšuje se nájemné pro rok
2013, které bude ve výši 140.000,--Kč, což je o 25.000,--Kč více než bylo nájemné za rok 2012.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.18 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.18
ZO schvaluje tarif za vodné pro rok 2013 ve výši 27,30 Kč /m3 bez DPH a nájemné pro rok 2013 ve
výši 140.000,--Kč a pověřuje starostku podpisem Dodatku ke smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Vranov.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.18 schváleno.
12.5 Starostka obce předložila ke schválení renovaci parket v sále Obecního domu a v tělocvičně ZŠ
Vranov.
Byly předloženy tři nabídky:
Firma Matějka Bohumil, podlahář za cenu ve výši 83.850,--Kč bez DPH, s DPH ve výši 100.620,--Kč
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Firma NOKASPORT, Marek Novohradský za cenu ve výši 85.833,--Kč bez DPH, s DPH ve výši 103.000,--Kč
Firma Pavel Holík, podlahář za cenu ve výši 96.000,--Kč bez DPH, s DPH ve výši 115.200,--Kč
Starostka navrhuje schválit firmu Matějka Bohumil, podlahář za cenu ve výši 83.850,--Kč bez DPH, s DPH
ve výši 100.620,--Kč a uzavřít s ním objednávku na renovaci parket v sále Obecního domu a v tělocvičně
ZŠ Vranov, 4 vrstvý nátěr a záruka 60 měsíců.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.19 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.19
ZO schvaluje renovaci parket v sále Obecního domu a v tělocvičně ZŠ Vranov za částku ve výši
83.850,--Kč bez DPH, tj. ve výši 100.620,--Kč včetně DPH a Objednávku, ve které bude sjednána
záruka 60 měsíců s firmou Matějka Bohumil, podlahář, se sídlem Jamolice 137, 672 01 Moravský
Krumlov, IČ: 12200573 a pověřuje starostku podpisem Objednávky s firmou Matějka Bohumil,
podlahář, se sídlem Jamolice 137, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 12200573.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.19 schváleno.
12.6 Starostka obce předložila ke schválení renovaci podhledů stropu v sále Obecního domu.
Byly předloženy čtyři nabídky na renovaci podhledů, neboť světla budou řešena samostatně dle konzultace
s architektem:
Firma Bedřich Smýkal, řemesla-stavby za cenu ve výši 106.404,--Kč, s DPH ve výši 127.685,--Kč.
Firma AKZ stavby spol. s r.o. za cenu ve výši 83.795,--Kč bez DPH, s DPH ve výši 100.554,--Kč.
Firma Stavební Centrum za cenu ve výši 118.636,--Kč bez DPH, s DPH ve výši 142.363,--Kč
Firma Kopřiva Pavel za cenu ve výši 80.450,--Kč, není plátce DPH.
Starostka navrhuje schválit firmu Kopřiva Pavel za cenu ve výši 80.450,--Kč, není plátce DPH, se sídlem
Popkova 996, 664 34 Kuřim, IČ: 75679833 a uzavřít s ním objednávku na renovaci podhledů v sále Obecního domu se zárukou 60 měsíců.
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.20 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.20
ZO schvaluje renovaci podhledů stropu v sále Obecního domu za částku ve výši 80.450,--Kč (není
plátce DPH) a Objednávku, ve které bude sjednána záruka 60 měsíců s firmou Kopřiva Pavel se
sídlem Popkova 996, 664 34 Kuřim, IČ: 75679833 a pověřuje starostku podpisem Objednávky s
firmou Kopřiva Pavel se sídlem Popkova 996, 664 34 Kuřim, IČ: 75679833.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.20 schváleno.
12.7 Starostka navrhuje schválit částku do výše 80.000,--Kč bez DPH na světla a elektro práce v sále
Obecního domu.
Před hlasováním vznesl Ing. Juha dotaz, zda bude řešeno i osvětlení pódia.
Starostka – ano o osvětlení jednám s architektem, podle jeho návrhu budou vybrána světla.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 17.2:
Návrh usnesení č. 17.21
ZO schvaluje renovaci světel a elektro práce v sále Obecního domu za částku do výše 80.000,--Kč
bez DPH a pověřuje starostku podpisem Objednávky za částku do výše 80.000,--Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 - Křivánek
Usnesení č. 17.21 schváleno.
13. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku p.č. 25/1 a pozemku p.č. 25/2, na stavbu plynárenského zařízení „REKO MS
Vranov – BRZ Lelekovická 97 (č. stavby 55005), č. sml. 1/1.20001153.2221/2012 s JMP Net, s.r.o. a
schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
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na pozemku p.č. 423/3, na pozemku p.č. 107/1 a na pozemku p.č. 82/16, na stavbu plynárenského
zařízení s JMP Net, s.r.o..
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby na pozemku p.č. 25/1 a pozemku p.č. 25/2, na stavbu plynárenského zařízení „REKO MS
Vranov – BRZ Lelekovická 97 (č. stavby 55005), č. sml. 1/1.20001153.2221/2012 s JMP Net, s.r.o. a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby na pozemku p.č. 423/3,
na pozemku p.č. 107/1 a na pozemku p.č. 82/16, na stavbu plynárenského zařízení s JMP Net, s.r.o..
K hlasování o návrhu usnesení č. 17.22 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 17.22
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby
na pozemku p.č. 25/1 a pozemku p.č. 25/2, na stavbu plynárenského zařízení „REKO MS Vranov –
BRZ Lelekovická 97 (č. stavby 55005), č. sml. 1/1.20001153.2221/2012 s JMP Net, s.r.o. a Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby na pozemku p.č. 423/3,
na pozemku p.č. 107/1 a na pozemku p.č. 82/16, na stavbu plynárenského zařízení s JMP Net, s.r.o. a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby na pozemku p.č. 25/1 a pozemku p.č. 25/2, na stavbu plynárenského zařízení „REKO
MS Vranov – BRZ Lelekovická 97 (č. stavby 55005), č. sml. 1/1.20001153.2221/2012 s JMP Net, s.r.o.
a k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na pozemku p.č. 423/3, na pozemku p.č. 107/1 a na pozemku p.č. 82/16, na stavbu plynárenského
zařízení s JMP Net, s.r.o..
Výsledek hlasování:
Pro: 7		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 17.22 schváleno.
14. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a zeptala se, zda má ještě
někdo z přítomných nějaký dotaz nebo připomínku.
Starostka ukončila veřejné zasedání ve 20:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 11. 2012

Zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
najdete i na obecních
www stránkách

www.vranov.cz
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Z obecní kroniky

Vranovský advent v běhu času

Stopy atmosféry, ve které naši vranovští předchůdci prožívali adventní čas a přelom roku,
jsou v dochovaných písemných záznamech skrovné. Jsme odkázáni na kusé záznamy, ale
i z nich tu a tam dýchne starosvětský a neopakovatelný duch odvátých časů.
Pro první ilustrační scénu s atmosférou Vánoc
můžeme sáhnout do knihy historika Vladimíra
Beránka. K roku 1796
v ní najdeme údaj o 5
zlatých a 30 krejcarech,
které si vranovský učitel
Karel Mertha vydělal
koledováním o Novém
roce. Koleda musela být
pro pana kantora důležitá,
pokud vezmeme v úvahu, že toho roku musel
Mertha na své živobytí
vystačit se 190 zlatými.
Naštěstí mu přilepšovali rodiče žáků naturáliemi. Kronika sousedního Šebrova zaznamenává, že děti platily za výuku ve vranovské škole 21 krejcarů za měsíc, a navrch nosily
učiteli chleba, vejce i plodiny. Pro představu – sud piva tehdy přišel na 9 zlatých.
Mimochodem, úroveň koledy byla jistě vysoká, Mertha totiž předtím působil jako varhaník
vranovského kláštera. Když císař Josef II. klášter zrušil, připadl na regenschoriho úkol vést
vranovskou školu. Ta ve zmíněném roce sídlila ve starém knížecím domu vedle fary.
Vánoční a novoroční koleda byla tehdy každopádně běžným způsobem, jak získat na
nějaký čas obživu. Koledníci - mezi nimiž hrával kantor vůdčí roli - v každém domě
vinšovali, zarecitovali, zazpívali a hospodářům popřáli do budoucího roku zdraví, dobrou úrodu, radost a štěstí. Lidé tenkrát věřili, že slova přání vyřčená na rozhraní starého
a nového roku mají magickou moc, a proto se splní. A tak za naději rádi dávali koledu, o
Vánocích hlavně jídlo, při novoročních přáních spíše několik krejcarů a uzené maso.
A ještě jedna poznámka na okraj: Právě toho roku poprvé uvedl Merthův profesní kolega,
rožmitálský kantor Jan Jakub Ryba, svou vánoční mši Hej mistře, která je dnes hudebním
symbolem českých Vánoc.
Podoba vranovské koledy se držela v tradiční podobě dalšího půldruhého století. Obecní
kronika zaznamenává ještě roku 1937, že v dvanáctistupňových mrazech obcházeli vesnici s blahopřáním kominíci, hasiči, strážník, listonoš a tříkráloví koledníci. Koneckonců,
ve zjednodušené podobě zažíváme koledy toho druhu dodnes.
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Za dalším vánočním obrazem se vrátíme až do doby těsně před první světovou válkou. Vranovský kronikář Metoděj Drexler popisuje, že poslední dvě kostelní lavice zaujímalo při
každé bohoslužbě dvanáct starců, oblečených ve žlutých šatech a pláštích. Byli to špitálníci,
zestárlí a zchudlí veteráni, kteří by zašli bídou, kdyby se o ně knížepán nepostaral. „Stařečci
vybráni byli z celého liechtenštejnského panství a zaopatřeni byli cele v nadaci. I dřevo, asi
40 metrů ročně, se jim z lesa přidělilo. Bydleli u fary v tzv. špitálce, velké to místnosti, kdež
měli železné postele…,“ píše Drexler. Za tuto péči měli ovšem vůči svému chlebodárci i
povinnosti, při bohoslužbách předříkávali růženec a modlili se za zemřelé Liechtensteiny.
Obrázek adventních bohoslužeb s neodmyslitelnými starci ve žlutých pláštích a se širokými
klobouky je pro představu Vánoc na počátku minulého století důležitý. Připomíná nám, že
solidarita se slabými není přežitkem nepodařených pokusů sociálního inženýrství 20. století, ale patří k základním humanistickým hodnotám.
Třetí vánoční výjev, tentokrát z roku 1919, na rozdíl od těch
předchozích přináší i na dnešní poměry tradiční scénu. Je
brzy po konci světové války, běží první měsíce samostatného
československého státu a v této atmosféře celospolečenské
euforie předávají čerstvě založené vranovské spolky dětem
nadílky. Dělnická tělocvičná jednota na Štědrý den v radnici, Sokolové o dva dny později v hotelu Skřivánek.
Napřesrok se vranovské děti radují opět, z jejich rodičů
už ale prvotní nadšení vyprchalo. Kronikou se nesou
stížnosti na rostoucí drahotu, které dokreslují tehdejší
„blbou“ náladu, porevoluční kocovinu, kterou ostatně
pohříchu známe z vlastní novodobé zkušenosti. Většina
vranovských hospodářů, dělníků v adamovských, blanenských a brněnských fabrikách, trávila navíc vánoční svátky
roku 1920 doma. Celou zemi totiž ochromila generální
stávka. Ta sice ve Vranově neměla tak dramatický průběh
jako třeba v nedalekých Oslavanech, kde ozbrojení dělníci
obsadili nejen radnici a vyřadili z provozu i zdejší strategicky důležitý uhelný revír, ale vyhlášené stanné právo asi mnoho poezie do tehdejšího
adventu nepřineslo. Vláda nasadila do akce vojsko, na Moravě vyhlásila stanné právo a
zatkla téměř tří tisíc účastníků protestů. V adamovských fabrikách se tehdy stávkovalo
od 10. do 15. prosince.
O pár let později už Vranovské o adventu nestraší drahota a četnické bodáky, ale rozmary
přírody. Rok 1923 přináší první katastrofický Štědrý den. Úplněk měsíce, připadající na
23. prosinec, doprovodily silné mrazy, které se staly předehrou větrné a sněhové smršti.
„Trhá střechy, láme stromy, na obloze hrozné kupy mraků,“ zapisuje sváteční drama
Drexler do kroniky. Vranované museli spravovat střechy a napravovat škody v mrazech,
které v noci dosahovaly 16 stupňů Celsia.
Vánoční pohroma vesnici vystrašila, zvýšená citlivost na rozmary počasí se přenáší i
do pamětních záznamů. Květnové a červnové bouřky s přívaly dešťů vystřídalo sucho.
„Lidé i příroda si zoufá suchem a nepomáhá nic, všechna pořekadla selhávají,“ píše se v
kronice o létě 1924. Tato zima je ale nakonec mírná, o Vánocích je šest stupňů nad nulou
a vesnici namísto sněhu zdobí jen efektní námraza. „Pěkné svátky, samá mlha, roste jíní
- krásné vše,“ oddechuje si kronikář.
Zjitřená pozornost obyvatel Vranova k tomu, čím hrozí obloha, se obrací k hledání jistoty
v pranostikách. „Pořekadlo ohledně počasí na vánoce zní: Každý den od Božího narození
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udává jeden měsíc až do Tří králů: 12 dní = 12 měsíců. Budeme letošního roku věnovat
tomu pozornost,“ píše Metoděj Drexler do kroniky. A pečlivě svůj závazek plní. Zaznamenává si:
„25.12 Boží hod. Jasno a teplo okolo nuly znamená pěkný leden.
26. 12. sv. Štěpána. Oblačno, proměnlivo. Únor proměnlivý.
27. 12. Teplo, mlha. 6 stupňů Celsia. Prší.
28. 12. Jasno. Ráno a večer mlha. Duben suchý, méně mlhavý.
29. 12. Prší celý den, teplota 7 stupňů Celsia. Květen bude teplý a deštivý.
30. 12. Jasno, 10 stupňů nad nulou. Červen – teplo a sucho.
31. 12. Mlha, na to jasno a teplo, 10 stupňů Celsia. Červenec bude mlhavý, teplý a suchý.
1. 1. Vítr, 4 stupně Celsia. Srpen bude větrný a suchý.
2. 1. Deštivo se sněhem. Září bude deštivé a chladné.
3. 1. Mlha zmrzá na stromech. Říjen bude mlhavý a studený.
4. 1. Padá mlha studená s deštěm. Listopad bude mlhavý a studený.
5. 1. Mlha při 5 stupních dusí vše. Prosinec bude mlhavý a teplý.“
Zbožné přání najít v pranostice jistotu, která by lidem přinesla možnost připravit se na
nepřízeň počasí, dopadá samozřejmě tak, jak se dalo tušit. Pointu přináší zápis z posledního dne roku 1926 v zápise: „Tímto končíme zase jeden rok a při tom uznáno, že dny
udávající počasí na rok se velmi od skutečnosti lišily, obzvláště červen,“ povzdechl si
kronikář Drexler.
Vánoce roku 1927 jsou po pár letech znovu psány katastrofickým scénářem. Na Štědrý
den zachvátil požár dům řezníka Sehnala. „Stavení shořelo celé, neboť hasiči byli bezmocní. Hadice pukaly velkou zimou (mínus 12 stupňů Celsia), takže se hasilo (i nehasiči)
nádobami. Škoda jest kryta pojištěním,“ praví zápis.
Nebyla to ale jediná ztráta těchto svátků. Na Silvestra zemřel pan Frencl, bývalý továrník,
majitel vily, na kterou dal přestavit někdejší myslivnu (přes křižovatku naproti dnešní
hájence, č. p.13). Dobrodinec a mecenáš Frencl byl ve Vranově velmi oblíbený, štědře
podporoval jak místní chudé, tak zdejší spolky – vranovské kapele koupil nástroje. K
tomu všemu se ještě týž den otrávilo jedno mladé vranovské děvče, prý kvůli zlým lidským řečem…
Rok 1929 přináší ve vranovské kronice první zmínku o vyhlášeném lyžařském ráji, ve
který se proměnily zdejší kopce a pláně. Zejména pro sněhu lačné brněnské sportovce
byl Vranov pohodlnější alternativou k celodenním výletům za lyžováním na Vysočinu.
„Celý leden padalo nebývalé množství sněhu, které přilákaly na Vranov celé procesí
lyžařů,“ stojí v kronice. Lyžovalo se v Bauerových či lidově řečeno „Pórových“ žlíbkách,
což byly severní svahy v prostoru dnešního motokrosového areálu. Lyžaře neodradil ani
nepříjemný mráz. „Zaznamenáno bylo přes -30ºC při velkém množství sněhu. Doprava
na drahách vázla, někde byla úplně zastavena, protože byly veliké závěje a zamrzal olej
na osách kol vlaku. Dostavil se nedostatek uhlí, lidé mrzli v nevytápěných bytech, školy
byly zavírány. Došla-li do obce fůra uhlí, byla ve chvíli rozebrána, lidé dostávali po 5–10
kg,“ líčí sněhovou kalamitu kronika sousedních Lelekovic. Vranovští hostinští si ale nad
plnými lokály hladových a žíznivých skialpinistů mnuli ruce. „Pro hostinské jsou to
hotové druhé poutě,“ poznamenal kronikář Drexler.
Následující vranovský advent měl příchuť něčeho unikátního. Poprvé v historii
osvětlovaly střed vesnice elektrické lampy – v obci bylo od července rozmístěno 29
uličních svítidel. Bylo to symbolické, Vranov tehdy prožíval pravý technologický boom.
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Toho roku – psal se letopočet 1930 - bylo totiž s podporou dotace Tomáše Bati do obce
zavedeno telefonické spojení. Hovorna byla v obecním hostinci.
Světová hospodářská krize se v roce 1931 vepsala i do vranovské kroniky. „Konec roku
končí se vzmáhající nezaměstnaností, jíž čelí obecní zastupitelstvo peněžní pomocí.
Na Vánoce se rozdělilo u starosty nejpotřebnějším 1000 Kč, dar to Československého
červeného kříže a 30 poukázek, znějících na 30 Kč, za něž obdrží jedenkaždý z potřebných
zdejších obchodníků zboží odpovídající darované ceně,“ píše kronikář Drexler. Ale našlo
se i exotické povyražení. „Na konci roku zavítalo sem na své bludné a potulné pouti
kočovné kino, kteréž sehrálo v hotelu u Šebelů několik představení, za vyprodaných
vstupenek, samozřejmě za snížené ceny, neboť vzpomenutá nezaměstnanost těžce na lid
doléhá,“ stojí v kronice.
O rok později nebylo o mnoho lépe, na vánoční nadílku pro děti z Vranova a Útěchova
pořádala obec sbírku. „Starosta K. Holešovský dal zářný příklad a daroval první 500 Kč,
Sokol 80, Čsl. soc. 50, ženy Čsl. soc. též 50, soc. dem. 20, komunisté 30, hasiči 40, vrchní
správce Zeman 20, Skřivánková 20, Kč,“ zapsal Drexler.
Adventní čas roku 1932 byl zkomplikován mrazem a kalamitou námrazy. „Stromy
prodělávají neveselé Vánoce. Hrozný rachot hřmí napořád v lesích, vše se řítí dolů. Vstup
do lesů je nejvýš nebezpečný, obzvláště na jižních stranách… Hospodáři pilně ze stromů
ovocných otloukají led; a kteří to nečiní, mají stromy na zemi,“ líčí situaci kronikář.
Zatěžkávací zkouškou prošla o Vánocích 1931 i zbrusu nová elektrická síť. „Stromy,
telegrafní dráty a tyče byly obaleny ledem. Noviny psaly, že na metru drátu bylo 8, 10 i
více kilogramů ledu. Není proto divu, že dráty valem se trhaly a spojení bylo přerušeno,“
zaznamenal kronikář sousedních Lelekovic
Po šesti týdnech náporů námrazy ležely všude nevídané hromady dřeva; podle sdělení
hajných bylo jen na Babím lomu a nejbližším okolí nalámáno 2000 m3 dřeva. Domácí
dělníci je nestačili zpracovávat, ve vranovském revíru proto pracovali dělníci ze Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Na sklonku třicátých let je už tématika Vánoc zastoupena v řádcích vranovské kroniky jen
sporadicky. Je překryta záznamy překonávání praktických problémů všedních dní, to vše
podbarveno blížící se ozvěnou hrozící války. Když se 25. ledna ukázala na severovýchodním obzoru obrovská rudá záře, lidé si v prvé chvíli mysleli, že je to požár továrny v
Blansku. Záře ale rychle postupovala k severu a na západ, takže bylo brzy jasné, že to není
požár, ale něco, co zde ještě nikdo neviděl. Byla to polární záře, úkaz, který je v lidových
pověrách znamením války.
Bylo těžké přijmout toto nádherné divadlo beze strachu z budoucnosti. Podívejme se,
jak ho popisuje kronika z Lelekovic: „Polární záře. V úterý 25. ledna 1938 od 20. do
22. hodiny byli jsme překvapeni jejím nádherným zjevem. Něco tak krásného u nás ani
nejstarší lidé neviděli. O 21. hodině upozornilo na ni radio. Celá severní obloha až k
zenitu byla ozářena rudou záplavou, byla prostoupena modrými a světlezelenými sloupy.
Lidé byli znepokojeni, myslili, že někde hoří, na mnohých místech vyjeli hasiči.
V Čechách někde dokonce myslili, že hoří Praha a dotazovali se nato telefonicky. Noviny
napsaly, že naše Tatry byly ozářeny jako ve dne. Nádherný byl prý pohled na švýcarské
ledovce a francouzské mořské pobřeží. Dnešní lidstvo přijímá již tyto nádherné zjevy
beze strachu a bez pověr,“ psal lelekovský kronikář.
Naděje, že proroctví rudé záře bude tentokrát falešné, se nenaplnila. Následujících sedm
adventů bylo adventy válečnými.
				

Pavel Galík, vranovský kronikář
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov

S blížícím se koncem roku se tlumí i naše činnost ve sboru. V říjnu jsme uklidily v hasičské
zbrojnici a provedli údržbu techniky před zimními měsíci. Koncem listopadu jsme pomohli
výherci máje s jejím pokácením a následným odklizením. Během listopadu byl nahlášen
jeden planý poplach na požár lesního porostu mezi Vranovem a Lelekovicemi. Požár byl
nahlášen z projíždějícího vozidla a jednalo se asi o páření z lesa. Vyjeli naše dvě vozidla a
osm členů jednotky. Další výjezd byl na nahlášený požár stavebních buněk za Lelekovicemi
směrem k jehnickým rybníkům. Vyjelo jedno vozidlo a tři členové jednotky. Na konci roku
bych chtěl poděkovat členům sboru, kteří se podíleli na fungování sboru a spolupracovali
na pořádání akcí během celého roku.
Všem občanům Vranova přeji krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
Nového roku 2013.
Miloslav Křivánek
starosta sboru

Všem členům zásahové jednotky děkuji za činnost vykonanou při údržbě hasičské
techniky a účast na výjezdech k nahlášeným událostem.
eselé vánoce a hezký nový rok.
foto: Petra Rychlá
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Libor Holešovský
velitel zásahové jednotky

PF 2013
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Školní zprávy

„Co si stromy povídají“

aneb jak se dětem ve vranovské školce daří!
Jako každý rok, čas od září do Vánoc nám utekl jako voda a opět se těšíme na nejkrásnější
svátky v roce. Je za námi adaptace nových, především nejmenších dětí. Vytvořil se kolektiv předškoláků - budoucích prvňáčků. Děti si postupně zvykly na prostředí a podmínky
tříd, na nové kamarády a na aktivity, které paní učitelky nabízí. Pro každé dítě je důležitá
každodenní seberealizace prostřednictvím hry, komunikace s ostatními, sebeobslužné
dovednosti a výchovně – vzdělávací činnosti, které děti postupně rozvíjí a podporují jejich
zdravý vývoj. Podle individuálních schopností se děti učí spolupráci, ohleduplnosti a také
vnímat „svět“ okolo sebe.
Program školky zahrnuje všestranné činnosti, které děti potřebují. Koncepce programu
školky, jež se zaměřuje na 5 vzdělávacích oblastí dítěte, vychází z loga ZŠ a Mš Vranov,
které představuje „5 sedících vran s barevnými zobáky“ . Kromě daných cílů, co by dítě
mělo zvládnout a čeho by mělo v maximální míře dosáhnout před vstupem do školy, vycházíme z místa, kde se školka nachází. Děti seznamujeme s legendou Vranova, s místními tradicemi, kulturním a přírodním „bohatstvím“.
V rámci nadstandardních aktivit klademe největší důraz na logopedickou péči, protože je
často u rodičů opomíjena i z důvodu, že vyžaduje spolupráci při nápravě. Bohužel, stále
narůstá počet dětí s poruchou řeči a nevyplácí se čekat s reedukací na poslední rok školky,
jak „bývalo zvykem“, ale zahájit péči co nejdříve. Nejedná se vždy o okamžitou nápravu
hlásek. Zprvu každé dítě potřebuje čas, aby si “zvyklo“ na individuální práci s logopedem
- na povídání si s paní učitelkou, hrát si s obrázky a provádět specifické cvičení s mluvidly
(oromotoriku). Podle rozvíjející se spolupráce logoped přechází na danou korekci hlásek.
Jako další rozšiřující aktivity nabízíme keramiku a angličtinu u předškolních dětí a kroužky,
kde disponujeme s omezeným počtem míst. Jedná se o výtvarníček, tanečky a flétničky.
Na podzim jsme uskutečnili podzimní dílničky. Rodiče si společně s dětmi mohli vyrobit
draky, ozdobit si trička
otisky listů nebo zhotovit
různé dekorace s podzimní námětem. První
společná školková akce
s rodiči měla název
„Co si stromy povídají“.
Nejdříve jsme začali
přípravou ve školce.
Učili jsme se s dětmi
o stromech, o lesních
zvířatech, o změnách v
přírodě na podzim a o
tom, co země potřebuje
…..a nakonec se děti
za doprovodu rodičů
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a svítících lampiónků vydaly na krátkou stezku po Vranově, aby mohly prověřit své znalosti
a dovednosti přímo v „terénu“.
Poslední, a to velice úspěšnou dobrovolnou akcí, bylo zapojení rodičů a dětí do tvoření
stromových skřítků. Kdo měl příležitost se podívat na výstavu ZŠ a Mš v Obecním domě
ve Vranově 9. Listopadu 2012, mohl zhlédnout velký počet rozmanitých skřítků a ohodnotit
originalitu každého výrobku. Oceňujeme především rodiče za nadšení a ochotu pomoci
dětem a také za skvělé zhotovení a nápaditost.
Protože se blíží konec roku, ráda bych poděkovala rodičům za spolupráci. Všem, kteří
přispěli svou činností nebo darem školce během roku 2012. Také děkuji Základní škole
Vranov za spolupodílení se při vzdělávání dětí z Mš.
Na závěr bych chtěla popřát všem krásné Vánoce a ještě krásnější celý rok 2013.
							

H. Pelánová

LELEKOVICKÝ TRILEK
V půli října vyrazily starší ročníky vranovské školy na netradiční, zato oblíbený triatlon
Lelekovický trilek pod záštitou tamní školy. Jedná se o upravený triatlon, kdy namísto
plavání řeší děti slovní úlohu v určitém čase. Kdo vypočítá příklad rychleji, dostává výhodu
dřívějšího startu. Zbylí závodníci pak po vypršení času startují hromadně, načež následuje
jízda na kole a běh.
Jako obvykle se naši sportovci vydali na závod na kolech a neodradilo nás ani chladnější
podzimní počasí. Ono vlastní cestování má i své výhody – všichni jsou patřičně rozhýbaní
a zahřátí na „provozní teplotu“ a mají tak výhodu vůči svým konkurentům.
A bylo to letos znát. Ondra Rychlý svým 1. místem, Ondra Meluzín 2. místem, Paťa
Macháček 2. místem, Klárka Pánková 3. místem a Nikola Žilková 3. místem skvěle reprezentovali naši školu. Věříme, že v příštím školním roce budeme minimálně stejně tak
úspěšní, jako letos.
							
Martin Ryšánek

Ještě nedávno jsme si užívali prázdnin a dovolených a ani jsme se nenadáli a už
nám Vánoce 2012 dýchají na záda. Tak bychom Vám všem chtěli popřát hodně
klidu, pohody u štědrovečerní večeře s rodinou a dny plné úsměvů a zdraví
v novém roce 2013.
				

Všechny děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vranov.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VÁNOČNÍ BESÍDKU ZŠ A MŠ VRANOV
Těšíme se ve čtvrtek 20. 12. 2012 v 18:00 hodin
v areálu Duchovního centra Vranov.
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TJ Sokol Vranov
Vážení přátelé sportu, pohybu, vážení občané,
Dovolte mi, abych Vám jménem členů Tělocvičné jednoty Sokol Vranov popřála
klidné svátky vánoční a do roku 2013 hodně zdraví, pohody a sportovních aktivit.
Během roku Vás budeme i nadále informovat o různých akcích, přeborech a soutěžích,
které budeme pořádat nebo se jich zúčastníme. Budeme potěšeni, když se i s Vašimi
dětmi zúčastníte některých akcí.
						
						

Za TJ SOKOL Vranov
Jarmila Dostálová, starostka

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Termín volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.
V případě, že postoupí do druhého volebního kola více kandidátů, což je velice
pravděpodobné, bude se druhé kolo volby prezidenta kontat 25. a 26. ledna. 2013.
První i druhé kolo proběhne v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu od 8:00 do 14:00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov.
Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části, újezdního úřadu.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno,
zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
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Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj.
do 8. ledna 2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k
dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o
vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet
hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta
České republiky ve volební místnosti.
Volba na voličský průkaz mimo volební okrsek s trvalým pobytem
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 11. a 12.
ledna 2013 (případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze již dnes požádat
obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu. Pro žádost o
vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad,
popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro
druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým
kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději
do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.

Kalendář plánovaných akcí
20. 12. - čtvrtek - 18:00 - Areál Duchovního centra Vranov
Besídka žáků ZŠ a MŠ Vranov
26. 1. 2013 - sobota - Sál obecního domu
II. Obecní ples
23. 2. 2013 - sobota
Tradiční hasičská ostatková zábava v sále Obecního domu
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.
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Tříkrálová sbírka 2013
I na začátku příštího roku se rozejdou koledníci do domovů se zprávou o příchodu tří
králů a s prosbou o dar do pokladniček. Sbírka proběhne 1. – 14. 1. 2013 a bude již tradičně
organizována Oblastní charitou Brno (celkově Charitou ČR). Vybrané peníze jsou určeny pro
lidi, o které se stará právě Oblastní charita Brno, dále také pro sociálně slabé lidi z farností a
také na humanitární účely. Koledníci mohou zazvonit u Vašich dveří kterýkoli den v daném
rozmezí. Velmi prosím, pusťte je do svých domovů a do svých srdcí. Předem děkujeme za
Váš dar.

Prosím však také o obezřetnost a identifikaci našich koledníků. Každoročně se
vyskytují falešní koledníci a proto si opravdu zkontrolujte, zda mají zapečetěnou pokladničku
a průkazku označenou logem Charity ČR s podpisem biskupa brněnské diecéze Vojtěcha
Cikrleho. Na pokladničce musí být i logo Charity ČR, stejně tak na letáčku. Koledníci Vás
také obdarují baleným cukrem s logem Charity a tříkrálové sbírky.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Barbora Burešová
koordinátorka Tříkrálové sbírky
barbora.buresova@charita.cz
mob. 731 402 601

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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