Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych Vás chtěla informovat o dlouhodobě plánované stavbě
kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Jak jste se již mohli dozvědět na posledních veřejných zasedáních, Vranov má schválenu dotaci a proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby.
Celkové náklady na stavbu jsou ve výši 108 580 000,- Kč vč. DPH. Schválená dotace činí
70 792 248,- Kč, zbytek prostředků musí obec uhradit z vlastních zdrojů. V současné době
probíhá výběrové řízení na poskytnutí úvěru, máme požádáno o dotaci na dofinancování
na Jihomoravský kraj a další finance bychom měli získat z prodeje obecních pozemků.
Realizace začne na jaře 2013.
Již od roku 2007 je vydáno stavební povolení na podkladě Projektu kanalizace a ČOV v
obci Vranov, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě. Projekt je zpracován tak, že hlavní
řády jsou vedeny převážně po obecních pozemcích. V naší obci jsou však i takové lokality,
že vzhledem k velkému převýšení a zjednodušení napojení některých nemovitostí bude
hlavní řád veden i po soukromých pozemcích, s jejichž vlastníky jsou uzavřeny smlouvy o
smlouvách budoucích na uložení věcného břemene.
Dalším krokem bude postupné vyřizování Územního souhlasu na vybudování kanalizačních
přípojek pro ty rodinné domy, jejichž občané mají s obcí uzavřenou smlouvu na zpracování
projektové dokumentace na kanalizační přípojku a mají uhrazenu zálohu. Ti občané, kteří
zatím nemají projekt na kanalizační přípojku zpracován a budou chtít využít nabídky Obce
Vranov na zpracování projektu kanalizačních přípojek, se mohou již nyní hlásit na Obecním
úřadě. Jen připomínám, že povinnost připojit se ke kanalizaci, pokud je v obci vybudována
a toto připojení lze technicky realizovat, vyplývá pro každou nemovitost ze zákona.
Většina z nás chápe, že vybudování kanalizaci v naší obci je nezbytné a připojení na
kanalizaci je výhodné. Současně věřím, že přes obtíže s tím spojené většina z Vás
spoluobčanů dlouho plánovanou stavbu kanalizace v obci přivítá.
O dalším postupu realizace stavby kanalizace a ČOV v naší obci Vás budeme průběžně
informovat. V průběhu měsíce prosince 2012 chystáme na téma stavba kanalizace a ČOV
besedu s občany.
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Kateřina Jetelinová
starostka obce

Socha Ponávky
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Vranovský empík 2012
Letos obec Vranov pořádala již 9. ročník Vranovského empíka – branně bezpečností akce
pro děti Základních škol z Brna a okresů Blansko a Brno - venkov. Děti soutěžily ve třech
věkových kategoriích v motokrosovém areálu „Vranovský žleb“. Jako host se letošního
ročníku zúčastnil i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Rekordní počet účastníků –124 smíšených družstev, tj. 372 žáků soutěžilo v běhu na trati, na
které čekaly na závodníky různé úkoly na 6 stanovištích.
Celá akce se konala za pomoci Sboru dobrovolných hasičů Vranov, Automotoklubu Zbrojovka Brno, VSK univerzita Brno, Českého červeného kříže, Záchranné zdravotnické služby
Jihomoravského kraje a Záchranného hasičského sboru Jihomoravského kraje a TJ Sokolu Vranov.

Dík patří všem, kteří
se podíleli na hladkém
průběhu celé akce a
sponzorům za dary na
tuto akci.
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Výměna věží kostela
Jak si jistě každý všiml,
začátkem září došlo k osazení
zrekonstruované střechy severní věže Vranovského kostela
a zároveň i sejmutí střechy z
věže jižní, kterou čeká rekonstrukce nyní. Opravy začaly v
červnu minulého roku a byly z
finančních důvodů dokončeny
až v letošním roce, kdy byla
pomocí
mobilního
jeřábu
přesunuta
patnáctitunová
střecha zpátky na své místo.
Rekonstrukce představovala
generální opravu krovové části
a výměnu plechové krytiny s
dekorativními prvky, včetně repase kovaného kříže, opravy
výdřevy a také přístupového
schodiště. Dílo jako celek bylo
financováno z 85% z dotace
Programu záchrany architektonického dědictví MK, zbylých
15% hradila farnost z vlastních
prostředků.

foto Vanda Štěpánová

Klub maminek informuje
Vranovský klub maminek pořádá burzu dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček a
knih pro děti od 0 až 15 let.
Burza se bude konat 24.11.2012 ve velkém sále Duchovního centra v klášteře Vranov.
Proběhne formou samoprodeje. Prosíme označit nabízené věci cenovkami.
Těšíme se na setkání s Vámi na této akci, při které si můžeme vzájemně vypomoci.

10 / 2012

3

Připravovaná těžba dřeva “v Aleji”
V posledním období jsou vznášeny dotazy, co se bude dít s enklávou lesa, která se
nachází po pravé straně cesty vedoucí od autobusové zastávky u vranovské lesovny ke
kostelu. Tento lesní porost je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně a obhospodařuje ho
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Jedná se o smíšený porost modřínu, buku, jedle,
javoru a dalších listnáčů. V plánu je během letošního zimního období vytěžit modřín spolu
s některými buky a pomocí přirozené obnovy porost postupně obnovit. Těžba bude pro
obyvatele v rámci jejich bezpečnosti znamenat asi týdenní omezení pohybu, vždy od 8
do 15 h. O přesném termínu provedení prací, který bude dohodnut s obcí, se bude včas
informovat.
						
Ing. Ivo Březina
					
vedoucí polesí Vranov u Brna
						
www.slpkrtiny.cz

Výsledky voleb do zastupitelstva JM kraje
Výsledky hlasování za územní celek – Obec Vranov – souhrnné informace
Volební účast 50,87 %
číslo

název				

počet plat. hlasů

3
5
7
8
13
16
20
22
26
30
43
44
48
51
60
65
70
77
80
82
84
92
93

“Sdružení nestraníků” 				
Koruna Česká (monarch.strana) 			
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 			
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 			
Folklor i Společnost 				
Strana soukromníků ČR 				
Moravané 					
Nár.socialisté-levice 21.stol. 			
NEZÁVISLÍ 					
Věci veřejné 					
Komunistická str.Čech a Moravy 			
SUVERENITA - Blok JB pro JMK 			
TOP 09 a Starostové pro JMK 			
Strana zelených 					
Česká str.sociálně demokrat. 			
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 		
Občanská demokratická strana 			
Strana svobodných občanů 			
Dělnic.str.sociální spravedl. 			
Konzervativní strana 				
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 			
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 				
Česká pirátská strana 				

4
1
4
9
0
0
1
0
3
0
28
2
42
13
92
1
29
2
0
1
45
1
5

v%
1,41
0,35
1,41
3,18
0,00
0,00
0,35
0,00
1,06
0,00
9,89
0,70
14,84
4,59
32,50
0,35
10,24
0,70
0,00
0,35
15,90
0,35
1,76

(pozn.) Tučně zvýrazněné strany získaly v celokrajských výsledcích dostatek hlasů pro vstup do krajského zastupitelstva.
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PODMÍNKY NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR – RESTAURACE
V OBECNÍM DOMĚ
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM
RESTAURACE A SÁLU V OBECNÍM DOMĚ
OBEC VRANOV, VRANOV 24“
ZÁMĚR:
Pronajmout nebytové prostory – restauraci v Obecním domě o výměře 383 m2
a vymezený venkovní prostor.
POŽADAVEK PRONAJÍMATELE – OBCE VRANOV:
Vytvořit příjemné prostředí restaurace a poskytnout kvalitní služby, nabídnout provoz
restaurace kulturním, osvětovým a jiným aktivitám v obci.
PŘEDMĚT NÁJMU
Nebytové prostory – restaurace a sál v Obecním domě, Vranov 24, 664 32 Vranov
o celkové výměře 383 m2, uvedené na plánku prostor, viz. příloha č. 1 těchto podmínek a
vymezený venkovní prostor určený pro venkovní posezení s účinností nájemní smlouvy
od 1. 12. 2012.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:
Základní podmínky, které budou zakotveny v nájemní smlouvě:
• nájem předmětu nájmu na dobu neurčitou,
• roční nájemné minimálně ve výši 68.724,-Kč,
• splatnost nájemného ve čtvrtletních splátkách minimálně ve výši 17.181,--Kč,
• nájemce hradí kromě nájemného provozní náklady spojené s nájmem předmětu nájmu
(voda, elektrická energie, svoz odpadu, vytápění, běžnou údržbu předmětu nájmu atd.),
• právo pronajímatele bezplatně užívat předmět nájmu pro účely konání akcí
pořádaných pronajímatelem, SDH Vranov, TJ Sokol Vranov, ZŠ a MŠ Vranov,
• nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat
předmět nájmu – pronajatý majetek, jiné právnické či fyzické osobě do podnájmu,
• nájemce je povinen dodržovat podmínky stanovené platnými bezpečnostní,
protipožární, hygienickými a jinými obecně závaznými předpisy,
• nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv stavební úpravy bez
předchozího písemného souhlasu oprávněné osoby pronajímatele,
• nájemce odpovídá v plném rozsahu za způsobenou škodu,
• nájemce je povinen umožnit pronajímateli vstup do předmětu nájmu při dodržení
hygienických předpisů a ochrany majetku nájemce,
• nájemce je povinen hradit nájemné včas a v předepsané výši,
• nájemce je povinen po skončení nájmu neprodleně vyklidit předmět nájmu ve stavu jakém jej od
pronajímatele převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
• nájemce musí být držitelem živnostenského oprávnění pro výkon hostinské činnosti,
• nájemce bude vybrán z přihlášených uchazečů zastupitelstvem obce, přičemž si obecní
zastupitelstvo vyhrazuje právo výběrové řízení v plném rozsahu zrušit,
• nájemce se zavazuje provozovat venkovní prostor pro venkovní posezení, prostor bude
vymezen v nájemní smlouvě,
• nájemce se zavazuje, že předmět nájmu – restaurace a sál bude nekuřácký,
• zákaz instalace herních automatů, výjimka je možná pouze po písemném souhlasu
pronajímatele,
• nájemce se zavazuje složit nejpozději v den podpisu NS kauci ve výši 50.000,--Kč.
NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:
1. Podrobnou vizi provozování restaurace a sálu v Obecním domě.
2. Představení dosavadních podnikatelských aktivit.
3. Kopie – platný výpis z OR, živnostenský list a výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
1. Popis způsobu poskytovaných služeb.
2. Návrh dalšího využití předmětu nájmu.
3. Nájemné, není rozhodujícím kritériem.
Přihlášky zasílejte na adresu: Obec Vranov, 664 32 Vranov 24
Možnost prohlídky předmětu nájmu je možno domluvit telefonicky na čísle 724 183 498
Nabídky musí být odevzdány/doručeny na OÚ nejpozději do 31. 10. 2012.

10 / 2012

5

14. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 21. 6. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 7
Černá Andrea, Dobeš Michal, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav, Mach Richard a
Skácel Jindřich
Omluven: Černá Zuzana a Filka Pavel
Zapisuje:
Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:03 hodin
Ukončení: 20:15 hodin
Účast občanů: 1 (Rychlý)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2011 – Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2011, Zpráva o provedení
auditu za rok 2011.
4. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2011
.
5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
6. Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně ČOV
ve Vranově“.
7. Změna územního rozhodnutí „Novostavba RD na pozemku p.č. 161/19 v k.ú. Vranov u Brna“.
8. Schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky s městskou částí Brno – sever.
9. Účetní odpisový plán pro rok 2012.
10. Záměr obce prodat pozemek p.č. 171/7 o výměře 4675 m2, orná půda, zapsaný na LV 1 v k.ú.
Vranov u Brna.
11. Schválení Nájemní smlouvy na pronájem 30 m2 z pozemku p.č. 305, ostatní plocha o celkové
výměře 2684 m2 v souladu se záměrem obce pronajmout část pozemku p.č. 305, zapsaného na LV 1
v k.ú. Vranov u Brna.
12. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
13. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:03 hodin 14. veřejné zasedání
ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Richarda
Macha a pana Jindřicha Skácela.
Starostka navrhla vypustit bod 4 dnešního programu. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2011, protože závěrečný účet ještě nebyl projednán a schválen představiteli Svazku
obcí Ponávka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.1
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. Hospodaření Obce Vranov za rok 2011 – Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2011, Zpráva
o provedení auditu za rok 2011.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
5. Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně ČOV
ve Vranově“.
6. Změna územního rozhodnutí „Novostavba RD na pozemku p.č. 161/19 v k.ú. Vranov u Brna“.
7. Schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky s městskou částí
Brno – sever.
8. Účetní odpisový plán pro rok 2012.
9. Záměr obce prodat pozemek p.č. 171/7 o výměře 4675 m2, orná půda, zapsaný na LV 1
v k.ú. Vranov u Brna.
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10. Schválení Nájemní smlouvy na pronájem 30 m2 z pozemku p.č. 305, ostatní plocha o celkové výměře
2684 m2 v souladu se záměrem obce pronajmout část pozemku p.č. 305, zapsaného na LV 1 v k.ú.
Vranov u Brna.
11. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
12. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu Mgr. Richarda Macha
a pana Jindřicha Skácela.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Byly opraveny místní komunikace a byla dokončena plocha u školy.
• Obdrželi jsme akceptační dopis - dotace na zateplení MŠ, potvrzuje správnost žádosti po stránce technické a ekonomické a žádost je postoupena k dalšímu projednávání.
• Vybudování kanalizace a ČOV – byl uvolněn zásobník projektů na OPŽP. Naše obec je uvedena ve
schválených projektech, čekáme na registrační list, kterým bude dotace potvrzena.
1.2. Rozpočtové opatření č. 1/2012
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 1/2012. Rozpočtovým opatřením č. 1 dojde, v
souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k
přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usesení č. 14.2
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012. Rozpočtové opatření č. 1/2012 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 14.2 schváleno.

Pro: 7 		

proti: 0

zdržel se: 0

1.3 Starostka informovala o vstoupení Svazku obcí Ponávka - Česká, Lelekovice Vranov do MAS (místní
akční skupina) s názvem „Prstýnek brněnska“. Aby bylo možné čerpat dotace i na projekty v obci Vranov,
je potřeba schválit působení MAS na území obce Vranov.
Než přistoupila starostka k hlasování, přihlásil se Ing. Juha:
Ing. Juha – neobdržel jsem k tomuto bodu materiály, proto se zdržím.
Starostka – materiály byly rozeslány v předstihu a projednávali jsme to na minulém pracovním zasedání.
Pokud materiály nemáš, omlouvám se a předám Ti je.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.3:
Návrh usnesení č. 14.3
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje územní působnost místního partnerství MAS “Prstýnek
brněnska” v k.ú. Vranov u Brna.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 14.3 schváleno.
1.4 Starostka obce předložila ke schválení žádost SDH Vranov a ZŠ Vranov o příspěvek na hody, které se
budou konat v sobotu dne 29. 9. 2012. Jedná se o požadavek na úhradu zapůjčených krojů.
Před hlasováním požádal Ing. Juha o doplnění, do jaké částky včetně DPH budou kroje pořízeny.
Starostka navrhla do výše 40 tis. Kč včetně DPH, neboť v loňském roce byla částka cca 35 tis. Kč. Pan
Křivánek doplnil, že v letošním roce bude více stárků
Starostka nechala hlasování o návrhu usnesení č. 14.4:
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Návrh usnesení č. 14.4
ZO schvaluje příspěvek na hody pro SDH Vranov a ZŠ Vranov, které se uskuteční v sobotu dne 29.
9. 2012. Na základě předložené faktury bude proplaceno zapůjčení krojů do výše 40 tis. Kč, včetně
DPH.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.4 schváleno.
1.5 Starostka předala slovo místostarostovi Mgr. Machovi, aby předložil ke schválení změnu Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Vranov.
Místostarosta Mgr. Mach seznámil přítomné se změnou Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Vranov, a to s Dodatkem č. 1, týkajícího se změněné třídy MŠ, která se nachází
v ZŠ a s Dodatkem č. 2, kterým dojde k doplnění činností příspěvkové organizace o doplňkovou činnost
hostinskou činnost a realitní činnost.
Před hlasováním vznesl Ing. Juha dotaz:
Ing. Juha: Jak souvisí změna s rozšířením tříd?
Starostka: Nebyla uvedena výdejna samostatně, bylo to vytknuto při inspekci.
Ing. Juha: Děkuji. Co se týká doplnění činností, bude ZO informováno nebo si bude příspěvková organizace podnikat sama.
Místostarosta Mgr. Mach – ZO už informováno nebude, bude se jednat o příjem z hospodářské činnosti,
bude to zisk příspěvkové organizace.
Ing. Juha: Děkuji.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.5:
Návrh usnesení č. 14.5
ZO schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Vranov – Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. Dodatky tvoří přílohu č. 2 a jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.5 schváleno.
1.6 Starostka předložila ke schválení návrh likvidační komise na odpis a likvidaci neupotřebitelného majetku (nepotřebného a opotřebovaného), schváleného na 12. VZZO ze dne 22. 3. 2012, který neplní funkci, pro kterou byl určen, proto bude odevzdán na hospodářský dvůr a uložen do příslušných kontejnerů
určených k likvidaci odpadu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.6
ZO schvaluje odpis a likvidaci neupotřebitelného majetku (nepotřebného a opotřebovaného majetku), schváleného na 12. VZZO, který bude odevzdán na hospodářský dvůr a uložen do příslušných
kontejnerů určených k likvidaci odpadu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.6 schváleno.
1.7 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel nad Závěrečným
účtem Obce Vranov za rok 2011 a projednal a připravil Zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Vranov
za rok 2011. Zpráva FV tvoří přílohu tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se nesešel, nemá žádnou
zprávu.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti –Starostka
sdělila přítomným, že předsedkyně KaSK je z dnešního VZZO omluvena, o činnosti informovala na minulém
VZZO a zastupitele na minulém pracovním zasedání. Během pár dnů vyjde nové číslo Zpravodaje.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK se nesešla, nemá žádnou zprávu
ani informaci.
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2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) ze zastupitelů:
Místostarosta Mgr. Mach – poptal jsem u společnosti AVE likvidaci biologického odpadu, cenově jsou na
úrovni společnosti SITA a GANSEWINKEL. Budeme dále jednat a poptávat společnosti.
Mgr. Dobeš – likvidace biologického odpadu by se měla vyřešit komplexně tak, aby byla pro obec ekonomicky únosná, třeba nalézt místo pro jeho dlouhodobější uložení a kompostování, včetně zajištění odvozu,
který by obec pokud možno nic nestál. S tím souvisí i následný zákaz pálení rostlinného odpadu.
Místostarosta Mgr, Mach – to je finančně ale hlavně technicky náročné.
Pan Skácel – lidé volají, že se pálí, ale kontejnery na biologický odpad jste neschválili, tak se momentálně
nedá nic dělat, zakázat pálit nemůžeme.
Starostka – ukončila diskuze o biologickém odpadu s tím, že místostarosta Mgr. Mach připraví na příští
zasedání návrhy na likvidaci biologického odpadu a s tím související zákaz pálení.
Ing. Juha: Ve vyvěšeném zápisu z 12 VZZO, který je ověřený nejsem uveden mezi přítomnými, při hlasování už jsem uváděn.
Starostka: Podíváme se na zápis.
Ing. Juha: Na webových stránkách není vyvěšený další zápis.
Starostka: Nebyl podepsaný, vyvěšujeme ho až je všemi podepsaný.
Ing. Juha: Čím byla způsobena ztráta
Starostka: Poskytnutým úvěrem na úhradu faktury za opravu ZŠ ve výši 4 mil. Kč.
Ing. Juha: Vysvětlete občanům, že ztráta byla způsobena úvěrem.
Místostarostka Mgr. Černá: Promiňte, ale nerozumím, co máme vysvětlit, o úvěru se hovořilo a jeho nutnost
se vysvětlovala dostatečně.
Mgr. Dobeš: Z hlediska účetnictví obce je poskytnutý úvěr nikoli příjmem, ale je zaúčtovaný v pasivech,
když se jeho postupným splácením bude účetní ztráta obce snižovat.
Ing. Juha: Např. co se platilo na budovách za 2 mil. Kč, o jakou položku se jedná?
Starostka: můžeme rozklíčovat položky, jednalo se o opravu komunikace Žižkov a chodníky Na Grunty
Ing. Juha: Nechápali jste to, proto jsem zašel do konkrétního bodu, šlo mi o to, abyste občanům vysvětlili
ztrátu, a jak vznikla.
Starostka: Ano napíšeme vysvětlující komentář.
b) Z občanů: žádný podnět.
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2011- Závěrečný účet obce Vranov za rok 2011, Zpráva o provedení auditu za rok 2011
3.1 Starostka předložila FV v bodě 1.7a) okomentovanou Zprávu o přezkoumání hospodaření
Obce Vranov za rok 2011. Zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a ječ jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 14.7
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 se závěrem “Na základě
výsledků provedeného přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok 2011 tvoří přílohu č. 3 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.7 schváleno.
3.2 Starostka předložila Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2011, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce dne 28. 5. 2012 a sňat dne 21. 6.
2012. Navrhla převést zisk příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vranov ve výši 30.303,51Kč do rezervního
fondu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 14.8
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2011 a převod zisku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Vranov ve výši 30.303,51Kč do rezervního fondu. Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2011 byl
vyvěšen na úřední desce dne 28. 5. 2012 a sňat dne 21. 6. 2012, tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.8 schváleno.
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4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jedná se
o přidělení neinvestiční dotace na jednotku SDH a to na přestavbu vozidla, nákup pneumatik, přetlakového
ventilátoru, RSDT, výzbroje a výstroje. Dotace je ve výši 70%, tj. 100.000,--Kč.
Před hlasováním Ing. Juha navrhl do usnesení doplnit do 100.000,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.9:
V 19:50 opustil jednání místostarosta Mgr. Mach, který se před hlasováním vrátil v 19:51.
USNESENÍ č. 14.9
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu JMK č. 13474/12/OKH na
přestavbu vozidla, nákup pneumatik, přetlakového ventilátoru, RSDT, výzbroje a výstroje.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.9 schváleno.
5. Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně ČOV ve
Vranově“.
Starostka obce předložila ke schválení Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby „Splašková
kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, která tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Jednalo
se o II. kolo výběrového řízení, ze zastupitelů výběrového řízení byli přítomni: Mgr. Černá A., Mgr. Černá
Z a Mgr. Dobeš.
Přihlásil se Ing. Juha: Nejsem přesvědčen, že obec postupovala správně. Jsem rád, že obec získá dotaci
na kanalizaci, ale nedbá doporučení Ministerstva financí a postupuje podle starého zákona. Neměla postupovat losováním. Novým způsobem by se cena určitě snížila, mělo být postupováno podle doporučení a
obec by ušetřila významné prostředky.
Mgr. Mach: Je mi líto, že jsi nám toto nesdělil dříve, když se tato záležitost na obci řešila.
Mgr. Dobeš: Rád bych se vyjádřil: v prvé řadě jsme neporušili žádný platný zákon ČR. V druhé řadě kdybychom šli cestou výběrového řízení s neomezeným množstvím přihlášených, tak se rozhodně nedomnívám,
že by se jednak náklady na finanční spoluúčast obce na stavbu výrazně snížily, neboť by se snížila i výše
dotace. Doporučení Ministerstva financí prošlo tiskem, včetně polemiky kolem něj, která ukázala, že výběr
bez omezení účastníků zvyšuje náklady na soutěž a vyhrát může soutěžitel, který se nabídne nízkou cenou, za kterou pak stavbu nebude schopen dokončit. Jako advokát jsem zvyklý řídit se platnými zákony
nikoliv pouhými doporučeními, i když přichází z Ministerstva financí. Pokud by zákonodárce chtěl změnit
zákon, tak by tak učinil a nevydávalo by Ministerstvo financí doporučení. Dle mého názoru jsme udělali
dobře.
Starostka doplnila: Souhlasím s názorem Mgr. Dobeše, také se nedomnívám, že výběrové řízení bez
možnosti omezit přihlášené splněním kvalifikačních předpokladů jako např. ISO, referencemi atd. bude
přínosné, může se přihlásit kdokoliv, kdo nebude schopen svůj závazek následně splnit.
Místostarosta Mgr. Mach: Řekl bych, že ve vystoupení Ing. Juhy šlo pouze o exibici.
Ing. Juha: Zákonodárce se vyjádřil jasně, vy jste před změnou losovali a po změně zákona měli II. kolo
výběrového řízení.
Starostka diskuzi ukončila, s tím, že souhlasí s názorem ostatních, že jsme udělali dobře a nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.10:
USNESENÍ č. 14.10
ZO schvaluje Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby „Splašková kanalizace včetně
ČOV ve Vranově zpráva o posouzení nabídek je přílohou č 5 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 14.10 schváleno.
6. Změna Územního rozhodnutí „Novostavba RD na p.č. 161/19 v k.ú. Vranov u Brna“
Starostka předložila ke schválení žádost o změnu územního rozhodnutí na stavbu RD na p.č. 161/19 pozemek Za humny. Návrh RD je v souladu s platným zněním ÚP obce Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 14.11
ZO schvaluje změnu Územního rozhodnutí „Novostavba RD na p.č. 161/19 v k.ú. Vranov u Brna“.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6
		
proti: 0 zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 14.11
7. Schválení dohody o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky s městskou částí Brno –
sever
Starostka obce Vranov předložila ke schválení Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky
s městskou částí Brno – sever.
Před hlasováním požádal Ing. Juha o doplnění částky do usnesení.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.12:
Návrh usnesení č. 14.12
ZO schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů ve výši 50.836,--Kč za dojíždějící žáky s
městskou částí Brno – sever na školní rok 2011/2012 č. OŠK NIV 112012 a pověřuje starostku podpisem Dohody o úhradě neinvestičních výdajů č. OŠK NIV 112012.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 14.12 schváleno.

Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

8. Účetní odpisový plán pro rok 2012
Starostka obce Vranov předložila ke schválení Účetní odpisový plán pro rok 2012.
K hlasování o návrhu usnesení č. 14.13 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 14.13
ZO schvaluje Účetní odpisový plán pro rok 2012, který je přílohou č. 6 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14.13 schváleno.
9. Záměr obce prodat pozemek p.č. 171/7 o výměře 4675 m2, orná půda, zapsaný na LV 1 v k.ú.
Vranov u Brna
Starostka předložila ke schválení Záměr obce prodat pozemek p.č. 171/7 o výměře 4675 m2, orná půda,
zapsaný na LV 1 v k.ú. Vranov u Brna. Záměr byl vyvěšen dne 4. 6. 2012, sňat dne 21. 6. 2012.
Ing. Juha před hlasováním: jakým způsobem dojde k prodeji, jaká bude specifikace v souladu se zákonem,
upozorňuji, že je potřeba nastavit podmínky.
Starostka: Zatím schvalujeme pouze záměr, za jakých podmínek bude uzavřena smlouva, se dohodneme
později, je lepší, nebýt omezeni podmínkami při výběru zájemců.
Mgr. Dobeš: Je to v souladu se zákonem, musí být zveřejněn záměr, nemusí být zveřejněny bližší podmínky, neboť tím se předem omezuje okruh zájemců.
Mgr. Černá: Zatím schvalujeme pouze záměr, zájemce nemáme, bude dostatek prostoru při výběru ze
zájemců a při projednávání kupní smlouvy.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.14:
Návrh usnesení č. 14.14
ZO schvaluje Záměr obce prodat pozemek p.č. 171/7 o výměře 4675 m2, orná půda, zapsaný na LV
1 v k.ú. Vranov u Brna. Záměr byl vyvěšen dne 4. 6. 2012, sňat dne 21. 6. 2012.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 14.14 schváleno.

Pro: 7
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proti: 0

zdržel se: 0
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10. Schválení Nájemní smlouvy na pronájem 30 m2 z pozemku p.č. 305, ostatní plocha o celkové
výměře 2684 m2 v souladu se záměrem obce pronajmout část pozemku p.č. 305, zapsaného na LV
1 v k.ú. Vranov u Brna.
Starostka obce Vranov předložila ke schválení Nájemní smlouvu na pronájem 30 m2 z pozemku p.č. 305,
ostatní plocha o celkové výměře 2684 m2 v souladu se záměrem obce pronajmout část pozemku p.č.
305, zapsaného na LV 1 v k.ú. Vranov u Brna, záměr byl vyvěšen dne 4. 6. 2012 a sňat dne 21. 6. 2012.
Smlouva bude na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou s panem Petrem Kouřilem, Vranov 204, se
kterým se jednalo před VZZO,
Ing. Juha: Doplnění částky do usnesení.
Proběhla krátká diskuze mezi místostarostkou Mgr. Černou a Mgr. Dobešem a Ing. Juhou, neboť se jedná
o smlouvu na dobu neurčitou. V návrhu předložené zastupitelům bylo nájemné ve výši 25000,--Kč/rok,
hrazené v hotovosti, neboť původně měla být smlouva na dobu určitou. Po dohodnuté změně s panem
Kouřilem bude NS na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, a úhradou nájemného v měsíčních
splátkách ve výši 2.100,--Kč/měsíc.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.15:
Usnesení č. 14.15
ZO schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem 30 m2 z pozemku p.č. 305, ostatní plocha o celkové
výměře 2684 m2 v souladu se záměrem obce pronajmout část pozemku p.č. 305, zapsaného na LV
1 v k.ú. Vranov u Brna s panem Petrem Kouřilem, Vranov 204, IČ: 46897305 na dobu neurčitou za
nájemné ve výši 2.100,--Kč/měsíc a pověřuje starostku podpisem Nájemní smlouvy s panem Petrem Kouřilem, Vranov 204, IČ: 46897305.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 14.15 schváleno.

Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

11. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o spolupráci se společností Eurovision, a.s., IČ: 27691845, se
sídlem v Brně, Veveří 102, PSČ: 616 00, spočívající v poskytnutí organizačního zajištění zadávacího řízení
pro projekt s názvem „Poskytnutí úvěru pro Obec Vranov“ dle nového zákona za částku ve výši 62.500,-Kč.
Před hlasováním požádal Ing. Juha o doplnění částky do usnesení.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 14.16:
Usnesení č. 14.16
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností Eurovision, a.s. IČ: 27691845, spočívající v
poskytnutí organizačního zajištění zadávacího řízení pro projekt s názvem „Poskytnutí úvěru pro
Obec Vranov“ a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o spolupráci se společností Eurovision,
a.s., IČ: 27691845 za částku ve výši 62.500,--Kč bez DPH, tj. 75.000,--Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 14.16 schváleno.

Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

12. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání, a ve 20:15
veřejné zasedání.
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 6. 2012
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15. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 9. 8. 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: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:02 hodin
Ukončení:
19:45 hodin
Účast občanů:

3 (Dostálová, 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. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
4. Schválení zadávací dokumentace – Veřejná zakázka – poskytnutí úvěru pro Obec Vranov.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:02 hodin 15. veřejné zasedání
ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou
a Ing. Pavla Filku.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 15.1
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 poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
4. Schválení zadávací dokumentace – Veřejná zakázka – poskytnutí úvěru pro Obec Vranov.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a Ing.
Pavla Filku.
Výsledek hlasování: 		

Pro: 9		

proti: 0		

zdržel se: 0

Usnesení č. 15.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Probíhá oprava schodiště před MŠ – ukončena bude do 15. 8. 2012.
• Bylo dokončeno hřiště pro plážový volejbal, FV provede vyúčtování, cena za hřiště bude podstatně
nižší,
než byla schválená cena.
• Obec nebude v letošním roce zajišťovat poutě, v květnu vstoupila do jednání s farou, ohledně možné
spolupráce na organizaci poutí. Fara si dala čas na rozmyšlenou a v červenci oznámila, že se nebude na
organizaci poutí podílet a že se dohodla s Nadačním fondem Vranov (dále jen NF), že NF bude poutě pro
faru zajišťovat.
1.2. Rozpočtové opatření č. 2/2012
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 2/2012. Rozpočtovým opatřením č. 2 bude na
straně příjmové navýšení na § 0, položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100.000,--Kč a na
straně výdajové na § 5512 Požární ochrana navýšení o 100.000,--Kč, protože obec obdržela dotaci z JMK
ve výši 100.000,--Kč pro SDH. Částka je již zaslána na účet obce a je potřeba provést rozpočtové opatření,
aby mohla být částka zaúčtována.
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Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 15.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 15.2
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012, které tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.2 schváleno.

Pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

1.3 Odkup pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Vranov u Brna od vlastníků, navržená cena vlastníky je ve výši
1,500.000,--Kč. Obnovilo se jednání se spoluvlastníky pozemku p.č. 402/2. Pozemek sousedí s pozemky
ve vlastnictví Obce Vranov, na kterých je plánované sportoviště, je v sousedství ZŠ. Již před několika lety
bylo s vlastníky jednáno, jednání však nebyla dokončena. ZO se dohodlo na tom, že pověří starostku, aby
vstoupila do jednání s vlastníky pozemku p.č. 402/2 a dohodla se s nimi na Smlouvě kupní nebo Smlouvě
o budoucí smlouvě kupní.
Před hlasováním vznesl dotaz Ing. Juha – z čeho se bude financovat koupě pozemku?
Starostka – z ušetřených finančních prostředků, v současné době máme na účtu 1 mil. Kč,
předběžně bylo dohodnuto, že cena za pozemek bude rozvržena do splátek na 2 roky.
Starostka navrhla nechat hlasovat o Usnesení č. 15.3:
Návrh usnesení č. 15.3
ZO pověřuje starostku k jednání o odkupu pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Vranov u Brna s vlastníky
pozemku.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.3 schváleno.

Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 - Skácel

1.4 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV připomínkoval zadávací dokumentaci pro poskytnutí úvěru, projednával financování .
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se nesešel.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK se
nesešla, má se sejít první týden v září.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK se nesešla.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
1. Pan Křivánek – NF bude vybírat i za stánky.
Odpověď:
Starostka – pouze na farních pozemcích na našich ne, může doplnit Ing. Juha za NF Vranov.
Ing. Juha – na soukromých pozemcích obec nemůže vybírat.
2. Pan Skácel – jak to bude se značkami po dobu poutí.
Ing. Juha – byla podána žádost, tak jak ukládá zákon.
Starostka – žádost jsem obdržela, už jsem se i vyjadřovala, měla jsem připomínku, neboť u zákazové
značky chyběla dodatková tabulka – vjezd pouze s povolením OÚ Vranov.
Ing. Juha – za to se omlouvám, došlo k chybě při komunikaci.
Starostka - už se to vyřešilo, jenom kdo bude kontaktní osobou za NF Vranov v případě, že nastanou
nějaké problémy.
Ing. Juha – já (Ing Juha – 724305559) a pan Robert Škarecký (Škarecký – 602165852).
3. Pan Skácel – je vyvrácená značka u hřbitova a někdo vrazil do hřbitovních vrat.
4. Pan Skácel – na Turisťáku je neposečená tráva, nezabezpečená brána, jezdí si tam Tatra s materiálem
pro majitele domu. Sokol se o to nestará.
Starostka – víme o tom, už se to řešilo, brána je zajištěna, majitel si to neměl dovolit, aniž by Sokol požádal,
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Turišťák je záležitost Sokola.
Pan Skácel – co tam děláte, chlapi už nechodí hrát.
Paní Dostálová – bylo pořádáno několik brigád, momentálně není zájem chodit hrát na Turisťák.
Starostka – diskuzi ukončila s tím, že si Sokol určitě poradí sám, obec s Turisťákem nemá momentálně nic
společného.
5. Pan Skácel – na Sokoláku je také nepořádek.
Starostka – to už jsme projednávali, proto také chceme odkoupit pozemek p.č. 402/2, abychom lokalitu
upravili.
Mgr. Dobeš – už proběhlo jednání se Sokolem o možnosti odkupu nebo pronájmu Turisťáku, pokud není
našim majetkem, nemůže s tím nic dělat, se Sokolákem si umíme poradit.
6. Ing. Juha – co se týká poutí, pokud bude mít obec zájem, aby byla účastna Městská policie (dále MP) musí si ji
objednat sama.
Starostka – je mi to jasné, vím že máte zajištěnou agenturu, která se bude starat o pořádek.
Místostarosta Mgr. Mach – vše platí NF Vranov.
Ing. Juha – ano veškeré náklady nese NF Vranov, vyjma MP.
Mgr. Dobeš – my nebudeme platit MP, my jsme si značky neobjednali, bude si muset dodržování pořádku
zajistit NF Vranov pomocí objednané agentury.
Místostarosta Mgr. Mach – v případě problémů se musíme obracet na NF Vranov, kontaktní osoby známe
(Ing. Juha a pan Škarecký Robert).
7. Mgr. Dobeš – chtěl bych poděkovat místostarostovi Mgr. Machovi a všem, kteří se přičinili o dokončení
hřiště pro plážový volejbal, jehož cena, jak již bylo řečeno, bude velice přijatelná.
Starostka – FV na příští zastupitelstvo připraví vyúčtování.
8. Pan Skácel – a co s vymletými dírami na Žižkově.
Starostka – místostarostka Mgr. Mach a pan Křivánek se půjdou podívat, opět projdou obec a zjistí co je
potřeba opravit. Možná bude stačit navézt do děr štěrk.
b) Z občanů:
1.Pan Holešovský – NF Vranov a Obec Vranov, co je to za partyzánštinu?
Odpověď:
Starostka – žádná partyzánština, obec poutě zajišťovat nechtěla, chtěla, aby se na zajišťování poutí podílela fara, ta však na spolupráci s obcí nepřistoupila a dohodla se s NF Vranov, my proti tomu nic nemáme,
na organizování poutí jsme nic nevydělali. Nyní naopak budou-li stánky na obecních pozemcích, získáme
finanční prostředky za pronájem veřejného prostranství, proti čemu nepůjde žádný náklad. (Poznámka:
Příloha č. 1 zápisu z VZZO č. 9/2011- vyúčtování poutí: v roce 2010 – 5 poutí, z toho 3 celé vč. parkovného
– výdaje 41.814,--Kč, příjmy 37.900,--Kč, v roce 2011 – 4 poutě, z toho 2 celé vč. parkovného – výdaje
33.421,--Kč, příjmy 34.920,--Kč).
Pan Křivánek – tak konečně na poutích vyděláme.
Pan Skácel – já už to říkám 30 let.
Pan Holešovský – ano s tím souhlasím.
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. ORR/
PRV/12/14861. Jedná se o přidělení neinvestiční dotace na realizaci akce „Půdní vestavba ZŠ a MŠ Vranov u Brna“ – dotace na úrok z úvěru. Dotace byla přidělena ve výši 62.000,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 15.4
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 62.000,--Kč z rozpočtu JMK č. ORR/PRV/12/14861
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 9 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 15.4 schváleno.
4. Schválení zadávací dokumentace – Veřejná zakázka – poskytnutí úvěru pro Obec Vranov
Starostka obce předložila ke schválení Zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění. Předmětem VZ je poskytnutí úvěru na financování investičního záměru zadavatele s názvem „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“. Zadávací dokumentace tvoří přílohu
č. 2 a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Veřejnou zakázku pro nás bude zajišťovat Eurovision, a.s., byl
schválený na VZZO. V zadávacích podmínkách je mimo jiné úvěr ve výši 25 mil. Kč, na 25 let, bez Priboru
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(tzn. pevná částka úroku podobu splácení), měsíční splátky, bez zajištění, pokud zajištění, tak stavbou.
Starostka před hlasováním se dotázala přítomných zastupitelů, zda nemají nějaký dotaz.
Ing. Juha – jedná se o úvěr na spolufinancování, tzn. 25 mil. Kč úvěr a vychází 13 mil. Kč úrok, tzn. dohromady se jedná o cca 38 mil. Kč, tj. cca 1,5 mil. Kč ročně. Nejde o překročení dluhové služby pokud se
bavíme o 1,5 mil. Kč.
Starostka – ne nejedná, pokryje nám to nové RUD.
Ing. Juha – Obec zaplatí 49 mil. Kč za 25 let, dotace je na 67 800 tis. Kč, 4 200 tis. Kč je půjčka.
Starostka – přesné členění dotace ještě neznáme, o půjčku se nejedná, čekáme na registrační list, který
zatím z SFŽP nepřišel.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 15.5:
USNESENÍ č. 15.5
ZO schvaluje Zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění. Předmětem VZ je poskytnutí úvěru na financování investičního záměru zadavatele s názvem
„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově. Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 2 tohoto
zápisu a je jeho nedílnou součástí“
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.5 schváleno.

Pro: 8 		

proti: 0

		

zdržel se: 1 - Juha

5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
5.1 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem Veřejné zakázky „Splašková
kanalizace včetně ČOV ve Vranově“ společností IMOS Brno, a.s IČ: 25322257, se sídlem v Brně, Olomoucká 174, PSČ: 627 00. Je potřeba schválit také Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, ve kterém jsou tvrdší
podmínky pro zhotovitele, které nemají vliv na výběr dodavatele stavby, jsou pro něho pouze přísnější
a Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým dojde k vypuštění 10% rezervy, která je neuznatelný náklad, ve
smlouvě zůstane pouze vysoutěžená cena, která byla bez rezervy.
Mgr. Dobeš doplnil, že v dodatku č. 1 jsou lepší podmínky pro obec, které v původním návrhu nebyly, ale
byly připomínkovány a schváleny.
Ing. Juha – na dofinancování je dalších cca 11 mil. Kč, jak se s tím chce obec vypořádat.
Starostka – 25 mil požadujeme úvěr, prodáme pozemky ve vlastnictví obce, je požádáno o dotaci z JMK.
Starostka přistoupila k hlasování o návrhu usnesení č. 15.6:
Usnesení č. 15.6
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem Veřejné zakázky „Splašková kanalizace včetně
ČOV ve Vranově“ společností IMOS Brno, a.s IČ: 25322257, se sídlem v Brně, Olomoucká 174, PSČ:
627 00 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.6 schváleno.

Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 - Juha

5.2 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s., IČ:
25322257, se sídlem v Brně, Olomoucká 174, PSČ: 627 00“.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 15.7:
Usnesení č. 15.7
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s IČ: 25322257, se sídlem v
Brně, Olomoucká 174, PSČ: 627 00 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.7 schváleno.

Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 - Juha

5.3 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s., IČ:
25322257, se sídlem v Brně, Olomoucká 174, PSČ: 627 00.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 15.8:
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Usnesení č. 15.8
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s IČ: 25322257, se sídlem v
Brně, Olomoucká 174, PSČ: 627 00 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.8 schváleno.

Pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 - Juha

5.4 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene, přes pozemky p.č. 127/1,
spočívající v zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, v rozsahu
vymezeném v Geometrickém plánu č. 637-295/2012 vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č. 1230/2012 ze
dne 15. 5. 2012, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno
- venkov dne 24. 5. 2012, pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená
společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680. V březnu 2012 se schvalovala Smlouva o smlouvě.
K hlasování o návrhu usnesení č. 15.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 15.9
ZO schvaluje Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, přes pozemek p.č.
127/1, spočívající v zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, v
rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č. 637-295/2012 vypracovaném GK GEO2007, s.r.o.,
č. 1230/2012 ze dne 15.5.2012, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno - venkov dne 24.5.2012, pro oprávněného Telefónica Czech Republic,
a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
Výsledek hlasování: 		
Usnesení č. 15.9 schváleno.

Pro: 9

proti: 0		

zdržel se: 0

6. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání, zeptala se přítomných
občanů, zda se ještě nechtějí na něco zeptat.
Pan Holešovský – kdy bude zahájena výstavba kanalizace?
Starostka – pravděpodobně na jaře 2013, čekáme na registrační list, jakmile ho obdržíme, uspořádáme
besedu s občany, na které sdělíme další postup.
Starostka ukončila v 19:45 veřejné zasedání.
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 8. 2012

Zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
najdete i na obecních
www stránkách

www.vranov.cz
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Z obecní kroniky

Lanovkou do Vranova
Záznam o schůzi vranovského národního výboru 22. února
1948 v obecní kronice je nenápadný, ale o to zajímavější.
Ačkoliv do blížícího politického převratu už scházely jen
hodiny, program výboru měl prozaicky stavitelský podtón.
A to ve dvou úrovních. Tou prozaickou byla potřeba opravit
záchodky na radnici, jako bonus tu ale bylo také téma mnohem více vizionářské: Diskutovalo se o článku z Lidových
novin, který popisoval záměr stavby lanovky na Vranov.
Dnes to zní jako utopie, ale v únoru 1948 měla tato myšlenka
naprosto konkrétní rysy, existovala studie, dával se dohromady rozpočet.

Profesor Adolf Liebscher,
autor vranovského územního plánu, počítajícího s
lanovkou
Foto:
www.encyklopedie.brna.cz

Hlavně ale existoval důvod pro
stavbu lanovky z Adamova do Vranova – většina vranovských chlapů
absolvovala tehdy pěšky cestu dolů
do fabriky a zpátky domů šest dní v
týdnu, stejně tak žáci měšťanky. Není
tedy divu, že myšlenka na pohodlné
cestování lanovou dráhou musela
trýznit hlavu leckterého nedobrovolného turisty.
Vranovské zastupitelstvo se jí zabývalo na návrh svého člena Dostála už 20.
července 1947. Radní se tehdy usnesli, že podají žádost o stavbu lanovky
k Zemskému národnímu výboru. Ten
ji skutečně převzal a předal plánovacímu odboru, který začal studovat,
jaká trasa mezi Adamovem a Vranovem by byla optimální.
18
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Současně se lanovka ocitla v upravovacím plánu obce (obdoba dnešního územního
plánování), který pro Vranov zpracoval Adolf Liebscher, profesor České vysoké školy
technické v Brně. Ten tu mimo jiné nauku o kompozici a o výstavbě měst přednášel.
Článek v Lidových novinách z 21. února 1948 popisuje upravovací plán takto: „Projektant uvažuje s několika důležitými potřebami obce. Je to v první řadě vybudování
lanové dráhy nebo zubačky od adamovské zastávky k vranovské horní myslivně, a není
to plán utopistický. Odborná firma Wiesner z Chrudimi dělá rozpočet. Půjde-li se přímo
po srázné stráni, bude to lanovka jako jde na Ještěd nebo Lomnický štít. Využije-li se
však údolního zářezu Vranovského pramene, vyjde z toho zubačka, jak byla pro Štrbské
pleso.“
Za povšimnutí stojí i zdůvodnění projektu, které líčí autor článku architekt Josef Ježek:
„V každém případě bude dosaženo krátkého příčného spojení obou údolí, svitavského
a svrateckého. Dělníkům Vranova, Kateřiny, Šebrova a Útěchova bude ulehčen jejich
životní úděl. I cizinecký ruch bude těžit z lanovky. Bude přímé spojení Macochy, Křtin,
Nového Hradu s Vranovem a Babím lomem a nebude třeba dalekých docházek přes Blansko a Olešnou.“
Článek
zasazuje
projekt lanovky do
kontextu, který na
jedné straně poeticky
líčí krásy Vranova:
„Když je v Brně
nasládlá
vzdušná
tišina, na Vranově
vane vítr z hor a
lesů.
Vystoupíte-li
na Zavíravou, vidíte
je kol dokola, tmavý
věnec, táhnoucí se na
obzory. Člověk se až
diví, jak mohlo zůstat
v těsné blízkosti tak
průmyslového centra
takové bohatství lesů; Moc nechybělo, a mezi Vranovem a Adamovem jsme mohli cestovat lanovkou
celé moře zeleně, celé nebo zubačkou (foto: archiv)
moře nejlepšího lesního vzduchu je na Vranově. A toho moře není nijak využito.“
Jako u každého záměru, který je třeba pracně prolobovat, nechybí samozřejmě ani kolekce
nářků: „Vranov se svými 1000 obyvateli je komunikačně nesnadno přístupný a tím i jako
obec dost zanedbaný. Není zde řádné školy. Do měšťanky putují žáci strmými cestami
do Adamova… Vranov postrádá koupaliště, což je jedním z nejbolavějších nedostatků
této rekreačně významné obce. Nemá ani biografu. Obec potřebuje kanalisaci a vodovod
a stejně tak pensiony a hotely dostatečně vybavené. Šlo by zvláště o vytápění v zimě,
o zimní zachycení sezóny sáňkařské, lyžařské a bruslařské, neboť Vranov i v zimě má
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nejlepší rekreační podmínky z okolí Brna.“
Kontext, ve kterém se o projektu po válce diskutovalo, nicméně obsahuje jasnozřivé
myšlenky, které by se daly podepsat i dnes. Lidové noviny tehdy radily: „Bylo by na
ÚNV města Brna, aby si Vranov více připoutal do své rekreační oblasti. Vranov potřebuje
přeložení silničního průtahu, asanace přestárlých objektů a vybudování nového hřbitova.
Turisté by rádi uvítali ještě stavbu velké rozhledny na kótě 510, vévodící kraji.“
Z jiných myšlenek ale spíš lehce mrazí: „Lanovkou se konečně umožní na optimálních vranovských polohách vybudovat řádné dělnické sídliště – kolonii pro adamovský
průmysl.“
Ať tak či tak, únorový převrat myšlenku stavby lanovky z Adamova do Vranova
nekompromisně smetl ze stolu. Autora vranovského upravovacího plánu profesora
Adolfa Liebschera po únoru vyhodili z fakulty a navíc ho nesmyslně obvinili z kolaborace s nacisty právě proto, že ve válečných letech 1939-1945 zpracovával územní plány,
přestože to bylo přes zákaz okupačních orgánů.
Vranovští chlapi i žáčci postupem času přesedlali na autobusy, dělnické sídliště vyrostlo
časem přímo v Adamově. Dnešní poptávka po každodenní dopravě do adamovských
fabrik se limitně blíží nule, protože po nich skoro nic nezbylo. A tak se můžeme nanejvýš
zaobírat otázkou, jak by lanovku užili turisté. Potřebovali by ji?
P.S. Narazíte-li na archivní dokumenty, které mají něco společného s projektem lanovky
či obecně s historií Vranova, uvítám zprávu na adrese pavel.galik@seznam.cz.
						
Pavel Galík
              vranovský kronikář

Všechny potřebné
informace o obci
a dění v ní
najdete i na
www stránkách

www.vranov.cz

20

10 / 2012

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 jsme spolupořádali s Obecním úřadem 9. ročník Vranovské empiády.
Letošní nácvik na hody začal mnohem dříve než obvykle z důvodu velkého počtu nových
stárků, kteří museli proniknout do tajů tancování České a Moravské besedy. V pátek se
za pomoci jeřábu postavila mája měřící úctyhodných 33 metů. V sobotu po deváté hodině
začali stárci zvát občany na hody. Ve 14 hodin byly zahájeny tradiční krojované hody.
Menší technické problémy s aparaturou nahradila kapela několika písničkami a děti nám
zatancovaly. Následně zatancovali děti i dospělí Moravskou besedu. Tančení sledovalo
okolo stovky vranovských občanů a hostů.

foto: Petra Rychlá

Kolem 15. hodiny se vydal průvod směrem na Žižkov. Na několika zastávkách na Žižkově
děti i dospělí zatančili za doprovodu Bítežské kapely pro občany. U Myslivny zatančily
děti Moravskou besedu a ,,dospěláci“ Českou besedu. Průvod prošel obcí až na spodní
konec, kde se těsně před začínajícím deštěm rozešel. Večerní zábava začala Moravskou
besedou, kterou zahrála kapela a opět zatancovaly děti. Zábava skončila před třetí hodinou. Děkuji všem, kdo se podíleli na udržení tradice hodů.
					
					

Miloš Křivánek
starosta SDH
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Seznámení s činností zásahové jednotky SDH Vranov
K 1.10.2012 jednotka vyjela ke 13 mimořádným událostem z toho se jednalo o 11 požárů
a 2 technické pomoci (odstranění stromů z komunikací)
Členové jednotky se zúčastňují pravidelného školení velitelů a strojníků na učilišti PO v
Brně Líšni, dále provádí údržbu techniky , osobních a věcných prostředků používaných u
zásahů jednotky.
Jednotka spolupracuje s OÚ při zajišťování kulturních a společenských akcí. Jednou z
největších je ,,Vranovská Empiáda“. Letošní 9. ročník byl náročný z důvodu počtu startujících, zúčastnilo se 124 družstev což je 369 žáků základních škol.
Na této akci pravidelně předvádíme ve spolupráci s hasičským záchranným sborem Brno
Lidická ukázky hašení požárů a záchrany osob pomocí výškové techniky.
Dne 22.9.2012 tři členové našeho sboru reprezentovali ZJ a Obec Vranov na 3. ročníku
„ŘÍČANSKÁ PLÍCE“
Jedná se o výkonnostní soutěže jednotlivců dobrovolných a profesionálních hasičů v disciplínách TFA kde si soutěžící sáhnou na dno svých sil (do českého překladu nejtvrdší
hasič přežívá).
Jedná se o zátěžovou soutěž jednotlivců.
Trať je dlouhá 4x 50 m.Zátež nesoucí hasič na sobě je 17 kg dýchací přístroj, zásahová
obuv, přilba a zásahový oblek je dalších téměř 10 kg. Z toho plyne, že každý si musí ke své
váze přičíst přibližně dalších 30 kilogramu se kterými soutěží navíc.
Jsou zde napodobeny situace připomínající skutečný zásah, ale jen s tím rozdílem že
dýchací přístroj slouží jen jako zátěž, figurína není zraněná osoba a věž z lešení je ani
ne jedno patro (na mistrovství republiky hasiči běhají až do desátého patra výškových
budov s nasazenou maskou dýchacího přístroje) . Soutěž má osm překážek nebo - li
disciplín. Ze startovní čáry rozhazuje soutěžící hadici C a připojuje proudnici. Tuto hadici
dále připojí na nástavec podzemního hydrantu a v celkové délce musí smotaný kotouč
rozvinout. Následuje druhá disciplína - přenesení kanystrů s vodou o celkové váze 40 kg
(2x20kg) . Tyto barely musí být poponeseny o 10 m a postaveny do vytýčeného prostoru.
V pořadí třetím je průlez tunelem o světlé výšce 90 cm. Po prolezení následuje smotání
hadice z první disciplíny a postavení na označený prostor. Jako čtvrtý úkol je výstup do
poschodí. Na této disciplíně je obzvláště nutné používat chladnou hlavu a umět si rozložit
sílu. Soutěžící zde musí při výstupu na podestu použít ochranný pracovní pás s karabinou,
jelikož se jedná o výstup výše jak 1,5 m. Na této plošině je pro něj opět připraven barel
s 20 litry vody, který musí ze země pomocí pracovního lana přemístit na onu podestu.
Po splnění se musí odvázat a po žebři slézt na zem. A následuje další velice oblíbená
disciplína což je odtažení figuríny o 5 m. Zde si opět borci vyzkouší své síly, neboť zvládnout 80 kilogramů vážící nehybnou figuru je opravdu velmi náročné. Předposledním úkolem
je odřezání dřevěného špalíku o průměru 10 cm pomocí ruční obloukové pily. Pokud se
soutěžící dostane až sem tak už mu zbývá pouze proskočení oknem a doběhnout do cíle.
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 42 jednotlivců dobrovolných a profesionálních
hasičů s okolí Brna. ( Dokončili všichni )
1. místo byl čas 2 min. 28 sek. 56 set . poslední 42. místo byl čas 5 min. 05 sek. 92 set.
Naši 3 zástupci skončili:
Klimeš Petr na 38.místě s časem 4min 04sek 20set
Mašek Pavel na 30.místě s časem 3min 21sek 25set
Žáček David na 11.místě s časem 2min 53sek 82set
Od 10.10.2012 je možné nahlédnout v internetu na sestřihy ze závodů na REGION
KAHAN.
Do příštího roku by jsme chtěli natrénovat a zúčastnit se větším počtu členů ZJ SDH
velitel ZJ SDH Vranov
Libor Holešovský
22
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Školní zprávy

Začal nový školní rok
V pondělí 3.9.2012 začal nový školní rok. Většina dětí nastoupila do školy s otázkou,
co nového nás čeká? Co nového se naučíme? Jaké překvapení nám nachystá paní
učitelka, pan učitel a další pracovníci školy?
První překvapení přišlo hned před budovou. Mezi průlezkami čekalo houpající se
autíčko a z hřiště za školou se přes prázdniny stalo jedno velké krásné pískoviště,
na kterém se dá hrát volejbal, fotbálek, házená, stavět hrady i jiné stavby.
První naše kroky směřovaly do horní třídy nových prvňáčků, které nejdříve přivítala paní
starostka obce velkým
kornoutem dobrot a
hned poté paní ředitelka
naší školy.
Mezi prvňáčky od
letošního školního roku
patří: Ondra Dobeš,
Jindra Rychlý, Matěj
Schneider, Dan Benakcha, Ondra
Tichý, Barča Klimešová,
Lucka Meluzínová,
Kačka Novotná, Kájka
Holzmannová, Eliška
Merglová, Kristýnka
Čejková a Barunka
Skoupá.
K našemu údivu se
nás ve škole sešlo
dvaapadesát a bylo
pěkně rušno. Šatna je
tak malá, že se musely
pořídit skříňky i do
družiny, ve které teď
máme dvě oddělení.
Na velkou přestávku
chodíme svačit
postupně a u oběda se
střídáme. O to víc však
máme kamarádů a už
se těšíme na společné
akce.
Děti Základní školy Vranov
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Máme doma
prvňáčka
Období nástupu dítěte do školy je
velmi důležité pro jeho pozdější
školní úspěšnost. V tomto období
se formuje vztah dítěte ke škole,
jeho motivace, jeho vnímání sebe
samého jako školáka, vztah k
autoritě, návyky důležité pro další
školní docházku.
Vstup do školy je pro dítě velká a
náhlá změna, která pro většinu
dětí i rodičů znamená velkou
zátěž. Nejedná se jen o změny v
požadavcích na výkon a pozornost
dítěte, ale také o změnu životního
stylu rodiny. Adaptace na školu trvá měsíc až dva, adaptují se děti i rodiče. A tak nezbývá,
než dětem i rodičům popřát hlavně pohodu a spokojenost se školou na Vranově, učiteli,
prostředím i mimoškolní činností, kterou pro vás bude letos vytvářet Mgr. Zuzana Černá –
ředitelka školy, Mgr. Martin Ryšánek – učitel školy, Mgr. Petra Rychlá – učitelka školy i další
pedagogičtí i správní zaměstnanci.
						

Za pedagog.sbor Zuzana Černá

TJ Sokol Vranov

Sportovní odpoledne pro děti
V neděli 16. září 2012 jsme uspořádali na hřišti Turisťák sportovní odpoledne pro děti. V
13:20 se dostavili první nedočkaví závodníci. Zaregistrovali jsme 18 dětí 4 věkových kategorií. Všichni dostali čísla na záda, kartičku na krk (na zapisování bodů) a ve 14 hod. v
určitých časových odstupech jeden za druhým odstartovali na běh lesem. V lese čekaly na
běžce 2 okruhy – pro menší a větší děti. Na obou byly kontroly, které měly prověřit znalosti a
dovednosti závodníků. Delší, byl po zkušenostech s minulými roky prodloužen a obsahoval
i náročnější terén a přesto to bylo pro některé „rychlíky“ málo. Při promýšlení tras mi dělala
starost divoká prasata, kterých je v lese dost a člověk nikdy neví kde je může potkat. Je
pravdou, že přes den by měla spát, ale nemusí to být vždycky pravda proto jsem obě tratě
zkonzultovala s panem Petrem Štefulíkem, který se orientuje v pohybu zvěře okolo Vranova.
Ten mě ujistil, že jsou tratě bezpečné a byly tedy označeny.
24
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18 dětí tedy vyběhlo na trať a 18 jich zase v pořádku doběhlo do cíle. Po zhodnocení
výsledků jsme vyhlásili vítěze, rozdali medaile a ceny a opekli špekáčky. Kdo ještě pak
zůstal, zahrál si fotbal. V průběhu odpoledne si mohli taky zájemci zkusit chůzi na chůdách,
byly půjčené od paní učitelky Rychlé. Akci jsme ukončili v podvečer úklidem hřiště. Doufám,
že se všem zúčastněným odpoledne líbilo, že se ceny líbily a že to stálo za to přijít na
Turisťák.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli ať
už členům Sokola či sympatizantům s dětskými akcemi a pomohli s přípravou občerstvení,
posekáním trávy na hřišti, či stáním jako kontroly na trase. Velký dík patří taky paní Renatě
Sedlákové za zhotovení sladkých marcipánových medailí, firmě Gusto, s.r.o. za pomoc při
zajištění občerstvení a Obecnímu úřadu Vranov za nákup cen. Bez nich by to nešlo.
Děkuji jestě jednou všem.
					
Za TJ Sokol Vranov Věra Kopecká

BEACHVOLEJBAL NA VRANOVĚ
Dne 15. 9. 2012 proběhlo slavnostní otevření nového beachvolejbalového hřiště za základní školou. Turnaj zahájila paní starostka bouchnutím šampaňského.
Odstartovali jsme v 10 hodin. O hodinu později si na hřišti předvedly přední české hráčky
beachvolejbalu a ukázaly, jak se beachvolejbal hraje a jaká jsou pravidla.
Po tomto zápase proběhlo rozlosování týmů do dvou skupin po 3 týmech a jednu skupinu
se 4 týmy. V jednotlivých skupinkách si zahrál každý s každým. Vítězové postoupili do semifinále o 1., 2. a 3. místo, druzí ze skupin se poprali o 4., 5. a 6. místo.
Výsledky:
1.místo - Pavel Mašek a Nikol Vrbová
2.místo - Miloš (Lelekovice) a Katka Klimešová
3.místo - Marek (Šebrov) a Martina Čičatková
4.místo - Lenka Bradáčová a Jana Skácelová – jediné nemíchané družstvo!
5.místo - Richard Mach a Jarmila Dostálová
6.místo - Martin Majer a Ida Helánová
Jsme rádi, že jsme se sešli v takovém počtu, i když počasí nevypadalo příliš přívětivě.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, organizátorům, restauraci u Klímů za
občerstvení a v neposlední řadě divákům, kteří
přišli podpořit hráče a
udělali super atmosféru.
Doufáme, že příští rok
se znovu sejdeme a
uděláme z beachvolejbalového turnaje tradici.
Přejeme všem pěkný
podzim
Nikol Vrbová
a Lenka Klímová
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Fotografie z hodů: Petra Rychlá
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Kalendář plánovaných akcí
16. 11. - 18:00 - pátek - Sál obecního domu
Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ a MŠ Vranov na téma “Životní prostředí”
1. - 2. 12. - víkend - U obecního domu (termín bude upřesněn SMS)
II. Rozsvícení Vánočního stromu - “Vranovské Vánoce 2012”
7. 12. - 18:00 - pátek - Sál obecního domu
Tradiční Mikulášská besídka
15. 12. - sobota
Zájezd “Vánoční Bratislava” (zájezd pořádá Obecní úřad)
16. 12. - 15:00 - neděle - Vranovský kostel
Tradiční adventní koncert, pořádá Svazek obcí Ponávka
v týdnu od 17. 12. - Sál obecního domu
Tradiční předvánoční beseda s občany - Vranovský kalendář
20. 12. - čtvrtek - Sál obecního domu
Besídka žáků ZŠ a MŠ Vranov
26. 1. 2013 - sobota - Sál obecního domu
II. Obecní ples
Jednodenní lyžarský zájezd - termín bude upřesněn v letáčku a SMS.
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.
PLACENÁ INZERCE

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ I OKOLÍ

ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ I OKOLÍ

pokud možno stavební, menší i větší. Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ
i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ

větší i menší i ve špatném stavu. Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel.: 608 730 043. Zn.: Brno i okraj.
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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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