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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

Vážení občané,
zdravím Vás všechny při čtení dalšího, letos druhého čísla zpravodaje obce Vranov.
Letošní rok věnujeme hlavně přípravě na stavbu Kanalizace a ČOV v obci Vranov.
Na Státní fond životního prostředí byly doloženy všechny potřebné dokumenty a v
současné době čekáme na vydání Smlouvy o podpoře, aby mohly být uvolňovány finanční
prostředky. S dodavatelskou firmou je dohodnuto, že převzetí staveniště proběhne po podpisu Smlouvy o podpoře. O přesném postupu prací vás včas budeme informovat. Termín
dokončení realizace vybudování kanalizace a ČOV je stanoven na podzim 2015.
Se stavbou kanalizace souvisí také realizace kanalizačních přípojek. Občané si musí
nejprve zajistit projekt kanalizační přípojky a na stavebním úřadě vyřídit územní souhlas.
Pro občany, kteří již s obcí podepsali smlouvu na zajištění projektu kanalizační přípojky
a občany, kteří se nově přihlásili k zajištění projektu kanalizační přípojky prostřednictvím
obce bude územní souhlas vyřizovat obec. V současné se jedná o 233 kanalizačních
přípojek, na které bude obec vyřizovat vydání územního souhlasu. Probíhají návštěvy
projektantů v jednotlivých nemovitostech těch občanů, pro které bude zpracovávat projekt
kanalizační přípojky obec a projekty budou postupně zpracovávány a podávány na stavební úřad. Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v
platném znění je vlastníkem kanalizační přípojky od hlavního řádu vlastník nemovitosti,
která bude na kanalizační síť připojena a po vybudování kanalizace v obci je povinnost dle
výše uvedeného zákona připojit nemovitost na kanalizaci.
Další akcí, která se začala realizovat, je zateplení budovy Mateřské školy Vranov.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla vybrána firma KONTEST s.r.o., Tišnov.
Bude provedeno zateplení budovy, výměna oken a dveří a oprava a zateplení střechy. V
září by budova Mateřské školy měla přivítat děti v novém kabátě.
Na závěr jen krátce o připravovaném územním plánu obce Vranov. Na Městském úřadě
Šlapanice se sešlo kolem 40 připomínek a námitek, se kterými se musí odbor výstavby,
oddělení územního plánování tzv. vypořádat a následně projednat s obcí. Jak již bylo
řečeno na veřejném projednání návrhu územního plánu, před schvalováním územního
plánu uspořádá obecní úřad besedu s občany nad připomínkami a námitkami.
Přeji Vám hezký zbytek prázdnin.
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Kateřina Jetelinová
starostka obce
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20. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 4. 4. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 7
Černá Zuzana, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav, Mach Richard a Skácel Jindřich
Omluveni: Mgr. Andrea Černá, Mgr. Michal Dobeš
Zapisuje:		
Zahájení:
Ukončení:

Mgr. Zuzana Černá
18.00 hodin
20.23 hodin

			

Účast občanů: pan RSDr.Karel Holešovský, paní Jarmila Dostálová, později přišel pan Robert Škarecký
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Zateplení objektu MŠ Vranov - schválení zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce,
schválení a jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č.014130003647/001 spočívající v umístění
nového podzemního kabelového vedení NN o délce 104,44 m na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8, p.č. 405/4 a p.č.
413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“
7. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18.00 hodin 20. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a určila ověřovatele zápisu Jindřicha Skácela a Miloslava Křivánka.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.1
K hlasování o návrhu usnesení č. 20.1 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.1
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3 . Zateplení objektu MŠ Vranov - schválení zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, schválení a jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. 014130003647/001 spočívající v
umístění nového podzemního kabelového vedení NN o délce 104,44 m na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8,
p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“.
7. Závěr.
ZO schvaluje program jednání:
určuje zapisovatele zápisu paní Zuzanu Černou a ověřovatele zápisu pana Jindřicha Skácela a pana Miloše
Křivánka
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.1 schváleno
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Proběhla anketa ohledně autobusů 57 a 43, výsledky jsou zveřejněny ve zpravodaji.
Z 573 rozdaných lístků se vrátilo 221 a z toho 176 občanů preferovalo linku číslo 43. V obci Útěchov však anketa dopadla
ve prospěch linky 57.
• Informace k ÚP – v pondělí 8.4.2013 bude vyvěšena veřejná vyhláška a 15.5.2013 v 16.30 se uskuteční veřejné projednání Územního plánu obce Vranov. Od pondělí 8.4.2013 bude návrh ÚP k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Vranov
a MÚ Šlapanice
1.2 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Vranov za rok 2012.
Starostka předložila ke schválení účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vranov, okres Brno venkov za rok
2012 - výkaz P 1-04, výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu k 31. 12. 2012, výsledek hospodaření je ve výši 10.425,41Kč.
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Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.2, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.2 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.2
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Vranov, okres Brno venkov
za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 1
Usnesení č. 20.2 schváleno
1.3 Schválení výroční zprávy příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Vranov za rok 2012.
Starostka předložila ke schválení výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vranov za rok 2012.
Současně předložila žádost o převedení zisku ve výši 10 425,41 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.3, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.3 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.3
ZO schvaluje výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Vranov,
okres Brno venkov za rok 2012 a souhlasí s převodem zisku ve výši 10 425,41 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 1
Usnesení č. 20.3 schváleno
1.4 Starostka předložila ke schválení vyplacení odměny kronikáři obce Vranov za zápis do Obecní kroniky za rok 2009 ve
výši 5.000,--Kč. Odměna bude vyplacena poté, co kronikář předá upravený zápis za rok 2009.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.3, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.4 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.4
ZO schvaluje odměnu kronikáři za zápis do Obecní kroniky za rok 2009 ve výši 5.000,--Kč. Odměna bude vyplacena po předání upraveného zápisu za rok 2009.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 1
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.4 schváleno
1.5 Starostka předložila ke schválení Smlouvu 1030000336/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika,
s.r.o., IČ: 25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Filka, stavební úprava NN“ přes pozemky p.č.
416/2 a 25/2, zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.5, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.5 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.5
ZO schvaluje Smlouvu 1030000336/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ:
25733591 na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, Filka, stavební úprava NN“ přes pozemky p.č.
416/2 a 25/2, zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna a pověřuje starostku podpisem Smlouvy 1030000336/001 o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.5 schváleno
1.6 Starostka předložila ke schválení návrh na prominutí dvouměsíčního nájemného ve výši 11.454,--Kč nájemci restaurace Obecní dům panu Liboru Holešovskému, IČ: 46919341 z důvodu nutných oprav prováděných v pronajatých
prostorách.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.6, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.6 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.6
ZO schvaluje prominutí dvouměsíčního nájemného ve výši 11.454,--Kč, nájemci panu Liboru Holešovskému,
IČ: 46919341, za nájem restaurace v Obecním domě, z důvodu nutných oprav prováděných v pronajatých prostorách.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.6 schváleno
1.7 Starostka předložila ke schválení částku na opravu rozvodu přívodního potrubí k hydrantu v budově ZŠ Vranov. Jedná
se o částku 30 209,- Kč bez DPH. Práce spočívají ve výměně vnitřního potrubí – rozvodu k hydrantu v podkroví školy.
Hydrant je v současné době nefunkční – viz zpráva z kontroly hasičů.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.6, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.6 bylo přistoupeno bez diskuze.
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Návrh usnesení č. 20.7
ZO schvaluje provedení opravy napojení hydrantu v ZŠ Vranov za cenu 30 209,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.7 schváleno
Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš - omluven z důvodu nemoci
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek informoval o kontrolách prací prováděných v sále a restauraci Obecního
domu Vranov.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana informovala o akcích, které proběhly během měsíce
března.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel poukázal na problémy s projížděním zimní údržby. V následující zimní
sezóně je nutno upozornit občany bydlící ve vedlejších komunikacích na parkování před nemovitostmi. Dále informoval o
poškození zátarasy na konci Žižkova.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
2.1 Interpelace zastupitele pana Marka Juhy ohledně financování připravující se stavby „Splašková kanalizace včetně
ČOV v obci Vranov“. Vyzval starostku obce o předložení rozpisu skutečných a konkrétních vlastních finančních zdrojů
obce Vranov.
Starostka obce Vranov paní Kateřina Jetelinová ujistila pana zastupitele, že odpověď na jeho dotazy připraví písemně
na příští veřejné zasedání. Požaduje však předložit písemně jednotlivé požadavky, citované v rámci interpelace, aby na
ně mohlo být správně odpovězeno. Dále ho upozornila, že zastupitele pravidelně informuje ohledně financování kanalizace na pracovních zasedáních zastupitelstva obce konaných 1x za měsíc, která pan zastupitel Marek Juha zásadně
nenavštěvuje, a proto mu potom tyto důležité dílčí informace unikají.
Marek Juha konstatoval, že vzhledem k nejasnostem v zajištění financování výstavby kanalizace v obci Vranov a to:
1. nepotvrzený příjem z prodeje pozemků Obce Vranov
2. nejasné vlastní zdroje Obce Vranov
3. vícenáklady s tzv. veřejnou částí přípojky
4. navýšení o aktualizaci projektů přípojek RD
Navrhuje toto usnesení :
Revokovat rozhodnutí zastupitelstva o výstavbě kanalizace do doby vyjasnění financování výstavby a ukládá starostce
Obce Vranov předložit na příštím VZZO rozpis skutečných a ověřených vlastních zdrojů obce Vranov
K hlasování o návrhu usnesení č. 20.8 předcházela diskuze.
• zastupitel obce Vranov pan Pavel Filka zeptal pana Marka Juhy - Jaké jsou tedy Vaše představy o formě financování
takové akce jako je kanalizace?
• místostarosta obce Vranov pan Richard Mach zeptal pana Marka Juhy - Proč nezadal do žádosti o dotaci na akci
„Splašková kanalizace včetně ČOV v obci Vranov“ veřejnou část přípojek? Teď se oháníš tím, že půjde o vícenáklady,
přitom sám dobře víš, že jde o neuznatelné náklady, které se z žádosti musely vyjmout
• starostka obce paní Kateřina Jetelinová - financování kanalizace je podrobně projednáváno s předsedou finanční komise
a na každém pracovním zasedání. Není naší chybou, že tě tyto věci nezajímají a proto na pracovních zasedáních chybíš.
Starostka obce nechala hlasovat o návrhu usnesení, které předložil pan Marek Juha
Návrh usnesení č. 20.8
Revokovat rozhodnutí zastupitelstva o výstavbě kanalizace do doby vyjasnění financování výstavby a ukládá
starostce Obce Vranov předložit na příštím VZZO rozpis skutečných a ověřených vlastních zdrojů obce Vranov.
Výsledek hlasování : Pro: 1 Juha		
proti: 6		
zdržel: 0
Usnesení 20.8 nebylo přijato.
2.2. Interpelace místostarosty pana Richarda Macha ohledně umístění vitríny Nadačního fondu Vranov na obecním
pozemku: Vzhledem k tomu, že již několik let je tato vitrína umístěna na obecním pozemku bez jakéhokoli projednání na
obecním úřadě, požaduji vyčíslení ceny za zábor a zpětné dofinancování.
• Pan Marek Juha odpověděl, že vitrínu umístili na pozemek manželů Audiových s jejich svolením a ne na obecní pozemek
• Obec nechala zaměřit a vytyčit pozemek a o pozemek Audiových se nejedná, ale vitrína je umístěna na obecním
pozemku, což ty samozřejmě moc dobře víš
• Obec nechá zakreslit do katastrální mapy skutečný stav a po předložení výkresu se můžeme bavit
• Starostka obce odpověděla, že obec nechá zakreslit do katastrální mapy skutečný stav a následně budeme umístění
vitríny řešit
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2.3 diskuze občanů:
Pan RSDr. Karel Holešovský – v zápisech VZZO ve zpravodaji chybí nepřítomni zastupitelé, počet přítomných občanů na
VZZO a přesné uvedení jmen. Dále by mě zajímalo, kde se inzeruje prodej obecních pozemků, jak to vypadá s umístěním
přístřešku MHD (návrh na přesunutí brány pana Millióna). Také by se měly zveřejňovat výkazy příspěvkové organizace.
Rád bych také upozornil na neshodu, která panuje mezi zastupiteli, a prosil bych o vyjasnění celé situace. Je zbytečné
ventilovat neshody na VZZO, měli byste si to vyříkat na pracovních zasedáních.
Odpověď paní starostky obce:
Zápisy ze zasedání se ve zpravodaji zveřejňují ve zkrácené formulaci. Přesné zápisy jsou ke shlédnutí na webových
stránkách obce, nebo založeny na obecním úřadě, kde si je občané mohou vyžádat k přečtení.
Ohledně prodeje obecních pozemků – prodej je nabízen přes realitní kanceláře, obec Vranov nechá vypracovat studii
proveditelnosti – viz samostatný bod dnešního jednání.
Přístřešek MHD se na dnešním VZZO nebude projednávat, bude ještě upřesněno místo na umístění v prostoru u konečné
stanice autobusu.
Veškeré výkazy příspěvkové organizace jsou součástí zápisu.
Odpověď pana místostarosty obce Richarda Macha – těžko lze komunikovat na pracovních zasedáních s panem zastupitelem Juhou, když je ze zásady nenavštěvuje.
Odpověď pana zastupitele Marka Juhy – funkce zastupitele obce je veřejná a já nejsem povinen pracovní zasedání
navštěvovat
Další diskutující z řad občanů - paní Jarmila Dostálová:
Ráda bych se zeptala pana Marka Juhy, jak se bude řešit příspěvek 7 000,-Kč, který jsme zaplatili v roce 2008 za to, že
pozemky na Kozlovcích budou přeměněny na stavební a ve smlouvě stojí, že pokud se tak nestane, tak příspěvek bude
vrácen.
Odpověď pana Juhy – příspěvek ve výši 7 000,-Kč byl vybírán obcí na návrh změny č. 1 územního plánu. O zamítnutí se
postaralo až toto zastupitelstvo.
Starostka konstatovala, že to není pravda, zamítnutí přišlo již v rámci Změny č. 1 Územního plánu obce Vranov.
Pan Juha – no dobře, ale stejně o vrácení příspěvku se musí paní Dostálová obrátit na současné zastupitele.
Richard Mach – to je pro mě opět nová informace, kterou je nutno prověřit a následně dořešit.
Starostka obce - poplatek se tehdy vybíral od občanů v rámci žádosti o změnu pozemku v rámci Změny č. 1 ÚP obce
Vranov.
Diskuze ukončena.
3. Zateplení objektu MŠ Vranov - schválení zadávací dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce, schválení a jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
3.1 Starostka předložila ke schválení Výzvu k podání nabídek a textovou část zadávací dokumentace - veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce. Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s požadavky SFŽP.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.9.
K hlasování o návrhu usnesení č. 20.9 předcházela diskuze.
Pan zastupitel Juha – rád bych věděl, jak vysoká je dotace a na kolik to zateplení školky přijde.
Starostka odpověděla, že dotace je ve výši 450 tis. Kč, předpokládané náklady jsou 1,1 mil. Kč a k opravě budovy
Mateřské školy je nutno přistoupit, i kdyby obec dotaci neobdržela, protože do budovy zatéká a vzhledem k demografické
křivce nelze v současné době školku zavřít. Proto jsme rádi, že se nám podařilo dotaci získat.
Návrh usnesení č. 20.9
ZO schvaluje Výzvu k podání nabídek a textovou část zadávací dokumentace - veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce - Zateplení objektu MŠ Vranov.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1 ( pan Juha )
Usnesení č. 20.9 schváleno
3.2 Starostka předložila ke schválení komisi pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Zateplení objektu MŠ Vranov ve složení Michal Šilhánek, Jan Mandát (zástupci firmy Eurovision), za Obec Vranov Ing.
Kateřina Jetelinová a náhradník Mgr. Richard Mach. Otevírání obálek se bude konat v pondělí 22. 4. 2013 ve 13.00 hodin
v Brně, ve firmě Eurovision.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.10, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.10 bylo přistoupeno bez
diskuze.
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Návrh usnesení č. 20.10
ZO schvaluje komisi pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Zateplení objektu
MŠ Vranov ve složení Michal Šilhánek, Jan Mandát (zástupci firmy Eurovision , za Obec Vranov Ing. Kateřina
Jetelinová a náhradník Mgr. Richard Mach.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0
		
zdržel se: 1 ( pan Juha )
Usnesení č. 20.10 schváleno
3.3 Starostka předložila ke schválení hodnotící komisi veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Zateplení
objektu MŠ Vranov ve složení Ing. Kateřina Jetelinová, Mgr. Andrea Černá, Mgr. Richard Mach a náhradníci Mgr. Michal
Dobeš a Mgr. Zuzana Černá. Hodnotící komise se sejde dne 29. 4. 2013 na OÚ Vranov v 17.00 hodin.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.11, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.11 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.11
ZO schvaluje hodnotící komisi veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Zateplení objektu MŠ Vranov
ve složení Ing. Kateřina Jetelinová, Mgr. Andrea Černá, Mgr. Richard Mach a náhradníci Mgr. Michal Dobeš a Mgr.
Zuzana Černá.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0
zdržel se: 1 ( pan Juha )
Usnesení č. 20.11 schváleno
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 017788/13/OŽP. Jedná
se o přidělení dotace ze zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK, dotační program Podpora v oblasti odkanalizování a
čištění odpadních vod na realizaci akce „Splašková kanalizace včetně ČOV v obci Vranov“ ve výši 4,053.000,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.12, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.12 bylo přistoupeno bez
diskuze.
Návrh usnesení č. 20.12
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 017788/13/OŽP. Jedná se o přidělení dotace ze zvláštního účtu pro
vodní hospodářství JMK. Dotační program Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod na realizaci akce Splašková kanalizace včetně ČOV v obci Vranov ve výši 4 053 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace č. 017788/13/OŽP.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.12 schváleno
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
5.1 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 3 s Atelierem ERA, IČ: 14625601 akce Územní plán obce Vranov. Jedná
se o změnu ceny v souvislosti se změnou sazby DPH. Celková částka po změně DPH činí 48 000,00Kč s DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 20.13 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.13
ZO schvaluje Dodatek č. 3 s firmou Atelier ERA, IČ: 14625601 akce „Územní plán obce Vranov“ a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 3 s firmou Atelier ERA, IČ: 14625601.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.13 schváleno
5.2 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s., IČ: 63483360. Jedná se o změnu ceny za zpětný odběr – sklo.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.14, k hlasování o návrhu usnesení č. 20.14 bylo přistoupeno bez
diskuze.
Návrh usnesení č. 20.14
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství s firmou
van Gansewinkel, a.s., IČ: 63483360 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s., IČ: 63483360
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.14 schváleno
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5.3 Starostka předložila ke schválení Dodatek ke smlouvě č. 8602755711 - pojistné smlouvy s firmou Kooperativa
pojišťovna a.s., IČ: 47116617. Dodatek spočívá v rozšíření pojištění o pojištění pro případ odcizení a vandalismu.
Navýšení částky za pojištění za rok je o 1.420,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.15, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.15
ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 8602755711 - pojistné smlouvy s firmou Kooperativa pojišťovna a.s., IČ:
47116617 a pověřuje starostku podpisem Dodatku ke smlouvě č. 8602755711 - pojistné smlouvy s firmou Kooperativa pojišťovna a.s., IČ: 47116617.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.15 schváleno
5.4 Starostka předložila ke schválení návrh na zpracování územní studie lokality „Nad motokrosem“ v obci Vranov v
souladu s návrhem ÚP obce Vranov. Studie spočívá v dohodě o parcelaci umístění pozemků RD, ploch komunikace
a prostranství místního významu (veřejný dopravní prostor). Studie bude zpracována Ing. arch. Zbyňkem Pechem.
Pořizovatelem studie by byl MÚ Šlapanice. Studie bude zpracována za cenu do 30.000,--Kč bez DPH.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.15, k hlasování bylo přistoupeno s diskuzí:
Pan zastupitel Juha – o jak velkou lokalitu se jedná a je to pouze pozemek OÚ?
Starostka obce Kateřina Jetelinová – jedná se o celou lokalitu, kde část také vlastní rodina Filkova.
Návrh usnesení č. 20.16
ZO schvaluje zpracování územní studie Ing. arch. Zbyňkem Pechem, Atelier ERA, IČ: 14625601 lokality „Nad
motokrosem“ v obci Vranov v souladu s návrhem ÚP obce Vranov. Studie bude zpracována za cenu 30.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Ing. arch. Zbyňkem Pechem, Atelier ERA, IČ: 14625601.
Výsledek hlasování: Pro: 6
proti: 1 (pan Juha)
zdržel se: 0
Pan Juha – opět upozornil na nepřípustné, poněvadž se jedná o střet zájmu a zastupitel si schvaluje finance pro
vlastní prospěch.
Usnesení č. 20.16 schváleno
5.5 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s., kterým dochází ke
změně ceny z důvodu zvýšení sazby DPH o 1% (z 20% na 21%). Podpis Dodatku č. 3 ze strany Obce Vranov je možný až
poté co Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo schválí Česká spořitelna, a.s.. (Cena bez DPH 86 897 369,00Kč, DPH 18 248 447).
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 20.17, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.17
ZO schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257, kterým dochází ke změně
ceny z důvodu zvýšení sazby DPHo1% (z 20% na 21%) a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o
dílo se společností IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257.
Výsledek hlasování: Pro: 6
proti: 0 		
zdržel se: 1 (pan Juha)
Usnesení č. 20.17 schváleno
6. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 014130003647/001 spočívající v
umístění nového podzemního kabelového vedení NN o délce 104,44 m na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8,
p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES“
Starostka obce předložila ke schválení Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 014130003647/001
spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení NN o délce 104,44 m na části pozemků p.č. 171/7, p.č.
171/8, p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591.
K hlasování o návrhu usnesení č. 20.18 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 20.18
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 014130003647/001 spočívající v
umístění nového podzemního kabelového vedení NN o délce 104,44 m na části pozemků p.č. 171/7, p.č. 171/8,
p.č. 405/4 a p.č. 413/1 pro stavbu „Vranov, Klimeš, AES se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 014130003647/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 20.18 schváleno
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7. Závěr
tarostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20.23 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
		
Starostka:

Mgr. Zuzana Černá
Jindřich Skácel						
Miloslav Křivánek				
Ing. Kateřina Jetelinová			

21. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 6. 5. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 8
Černá Andrea, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav, Mach Richard a
Skácel Jindřich
Omluveni: Mgr. Zuzana Černá
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 18:03 hodin
Ukončení: 18:30 hodin

			

Účast občanů: 1 (pan Robert Škarecký)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení Rozpočtového výhledu na období 2014 – 2016.
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Vranov u Brna, číslo stavby: 30737, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, v celkové délce 0,7 m s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou,
a.s., IČ: 49970607.
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 22194, spočívající v položení, užívání a údržbě elektrického kabelu
včetně elektroměrového rozvaděče typu pilíř k zařízení sítě elektronických komunikací na pozemku p.č. 416/2 v k.ú.
Vranov u Brna s Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001.
6. Schválení závěru hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ Vranov“.
7. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
8. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:03 hodin 21. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu
Mgr. Richarda Macha a Ing. Pavla Filku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 21.1, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 21.1
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 Rozpočtového výhledu na období 2014 – 2016.
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Vranov u Brna, číslo stavby: 30737, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 0,7 m s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená
Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 22194, spočívající v položení, užívání a údržbě elektrického
kabelu včetně elektroměrového rozvaděče typu pilíř k zařízení sítě elektronických komunikací na pozemku p.č.
416/2 v k.ú. Vranov u Brna s Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001.
6. Schválení závěru hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ Vranov“.
7. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
8. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu paní Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Richarda Macha a pana
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Ing. Pavla Filku
Výsledek hlasování: Pro: 8
Usnesení č. 21.1 schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• v sobotu dne 11. 5. 2013 v 18:00 hodin v kostele NAROZENÍ PANNY MARIE ve Vranově bude koncert „BOLSCHOI
DON KOSAKEN“
• v sobotu dne 18. 5. 2013 se uskuteční v Lelekovicích tradiční Den Ponávky.
• Skončil audit, zatím nemáme zprávu, poté co obdržíme zprávu o auditu, bude zpracován Závěrečný účet, který bude
schválen v 06/2013.
• OÚ oslovil farní úřad se žádostí o spolupráci při požádání poutí 2013, probíhají jednání o zajištění poutí.
1.2 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu 71010-005757, VPI Vranov (BV)
výstavba 9 RD, na pozemku p.č. 82/16 v k.ú. Vranov u Brna bude umístěno podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
		
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 21.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 21.2
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu 71010-005757, VPI Vranov (BV) výstavba 9 RD, na
pozemku p.č. 82/16 v k.ú. Vranov u Brna bude umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě
s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680 a pověřuje
starostku podpisem Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu 71010-005757, VPI Vranov (BV) výstavba 9
RD s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená společností Vegacom, a.s., IČ: 25788680.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 21.2 schváleno.
1.3 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš informoval o tom, že FV se sešel několikrát nad přípravou Rozpočtového
výhledu a na změně Rozpočtového výhledu na období 2014 – 2016. Předseda FV přednesl Zprávu o veřejnoprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Vranov za rok 2012. Seznámil přítomné se závěry provedené veřejnoprávní kontroly
– byla provedena kontrola hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno
venkov, IČ: 70873232, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a veřejnoprávní
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Veřejnoprávní kontrola byla provedena
za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Zuzany Černé a místostarostky Mgr. Andrey Černé. V předložených a zkontrolovaných
podkladech nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebylo zjištěno neefektivní a nehospodárné nakládání s finančními
prostředky. Zpráva o veřejnoprávní kontrole za rok 2012 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 21. 3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 21.3
ZO schvaluje Zprávu o veřejnoprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Vranov, za rok 2012, Zpráva o
veřejnoprávní kontrole za rok 2012 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 21.3 schváleno.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek - KV se nesešel, předseda KV spolupracoval při auditu.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana – je omluvena, komise se sejde 7. 5. 2013
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel – doplňuje sáčky na psí extrakty. Pan Skácel se zeptal, zda se dostavil opravář
veřejného osvětlení.
Odpověď starostky: opravář opravil čidlo, které bylo rozbité, veřejné osvětlení je v pořádku.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Ze zastupitelů:
Ze zastupitelů neměl nikdo žádnou interpelaci.
Z občanů:
Z občanů neměl nikdo žádný podnět do diskuze.
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3. Schválení Rozpočtového výhledu na období 2014 – 2016
Starostka předložila ke schválení Rozpočtový výhled na období 2014 – 2016, který byl vyvěšen dne 20. 4. 2013, sňat
byl dne 6. 5. 2013. Z rozpočtového výhledu vyplývá, že rozpočet bude přebytkový, přebytek za období 2014 – 2016 a
zisk z prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Vranov bude použit na dofinancování akce „Splašková kanalizace a ČOV ve
Vranově“. Rozpočtový výhled na období 2014 – 2016 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí. Obci
Vranov chybí na dofinancování 7,000.000,--Kč. Vyvěšený Rozpočtový výhled byl změněn, jak již zmínil předseda FV, byl
ponížen, odpovídá předpokládané skutečnosti.
Mgr. Dobeš – RUD posunul příjmy, můžeme ušetřit větší finanční prostředky. Na běžném účtu máme 500.000,--Kč a na
spořícím učtu je 1,000.000,--Kč. Jsme schopni dodržet Rozpočtový výhled.
Starostka – v Rozpočtovém výhledu není už počítáno s finanční částkou, kterou plánujeme vynaložit na zateplení MŠ.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 21.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 21.4
ZO schvaluje Rozpočtový výhled na období 2014 – 2016 a použití přebytků za období 2014 - 2016 a zisku z
prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Vranov na dofinancování akce „Splašková kanalizace a ČOV ve Vranově“.
Rozpočtový výhled tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 21.4 schváleno.
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Vranov u Brna, číslo stavby: 30737, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 0,7 m s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená
Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka
pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Vranov u Brna, číslo stavby: 30737, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 0,7 m s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 21.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 21.5
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Vranov u Brna, číslo stavby: 30737, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 0,7 m s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená
Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného
břemene plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 21.5 schváleno.
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 22194, spočívající v položení, užívání a údržbě elektrického
kabelu včetně elektroměrového rozvaděče typu pilíř k zařízení sítě elektronických komunikací na pozemku p.č.
416/2 v k.ú. Vranov u Brna s Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 22194, spočívající v položení, užívání a údržbě
elektrického kabelu včetně elektroměrového rozvaděče typu pilíř k zařízení sítě elektronických komunikací na pozemku
p.č. 416/2 v k.ú. Vranov u Brna s Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001.
K hlasování o návrhu usnesení č. 21.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 21.6
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 22194, spočívající v položení, užívání a údržbě elektrického
kabelu včetně elektroměrového rozvaděče typu pilíř k zařízení sítě elektronických komunikací na pozemku p.č.
416/2 v k.ú. Vranov u Brna s Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 22194 s Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21.6 schváleno.
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6. Schválení závěru hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ Vranov“
Starostka obce předložila ke schválení závěry hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ Vranov“. Do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu se přihlásilo 5 uchazečů, 3 uchazeči byli z
výběrového řízeni vyloučeni z důvodu formálních nedostatků, ze zbývajících 2 uchazečů byl vybrán nejlevnější uchazeč
– společnost KONTEST s.r.o., IČ: 27715019 za cenu ve výši 1,021.987,--Kč bez DPH. Protokol z jednání hodnotící
komise, protokol o posouzení kvalifikace a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je
jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 21.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 21.7
ZO schvaluje závěry hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ Vranov, schvaluje dodavatelem společnost KONTEST s.r.o., IČ: 27715019 za cenu ve výši 1,021.987,--Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností KONTEST s.r.o., IČ: 27715019, nebude-li ve stanovené lhůtě
podaná námitka některým z uchazečů výběrového řízení. Protokol z jednání hodnotící komise, protokol o posouzení kvalifikace a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou
součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0 		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 21.7 schváleno.
7. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
Starostka předložila ke schválení částku ve výši 150.000,--Kč včetně DPH na opravu místních komunikací, navrhla, aby
opravy opět prováděla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo nám.
3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 21.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 21.8
ZO schvaluje částku ve výši 150.000,--Kč včetně DPH na opravu místních komunikací a pověřuje starostku
podpisem objednávky se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21.8 schváleno.
8. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 18:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 5. 2013
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
		
Starostka:

Mgr. Andrea Černá
Ing. Pavel Filka						
Mgr. Richard Mach				
Ing. Kateřina Jetelinová			

22. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 13. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 8
(Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav, Mach Richard
a Skácel Jindřich)
Omluven: Juha Marek
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:00 hodin
Ukončení: 19:50 hodin
Účast občanů: 0
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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 2012 – Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2012, Schválení Zprávy o
provedení auditu za rok 2012.
4. Schválení Nájemní smlouvy s DPMB na nájem části pozemku p.č. 153/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 m2 za
nájemné ve výši 200,--Kč/m2/rok, tj. 1.600,--Kč/rok.
5. Schválení záměru obce prodat část pozemku p.č. 132/4, a to pozemek parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2, travní p.
a část pozemku p.č. 134/1, a to pozemek parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP
číslo 495-23/2008, schválení zájemce o odkup výše uvedených nemovitostí, schválení prodeje nemovitostí a schválení
Kupní smlouvy o převodu nemovitosti.
6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene „11010-011062, Vranov, ul. Příhon 295, zřízení ÚR“, spočívající ve
zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, na části pozemku p.č. 25/2, v rozsahu vymezeném GP č. 595-607/2010 s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená Vegacom a.s., IČ: 25788680.
7. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č.
425, spočívající ve stavbě plynárenského zařízení „Přeložka nízkotlakého plynovodu P1“ v ulici Za Rybníkem v rámci
akce „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů
s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
8. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č.
100/1, spočívající ve stavbě kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově“, včetně její součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521.
9. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:00 hodin 22. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu
Černou a Mgr. Michala Dobeše.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 22.1
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 2012 – Schválení závěrečného účtu obce Vranov za rok 2012, Schválení
Zprávy o provedení auditu za rok 2012
4. Schválení Nájemní smlouvy s DPMB na nájem části pozemku p.č. 153/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 m2 za
nájemné ve výši 200,--Kč/m2/rok, tj. 1.600,--Kč/rok.
5. Schválení záměru obce prodat část pozemku p.č. 132/4, a to pozemek parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2,
travní p. a část pozemku p.č. 134/1, a to pozemek parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda,
oddělené GP číslo 495-23/2008, schválení zájemce o odkup výše uvedených nemovitostí, schválení prodeje
nemovitostí a schválení Kupní smlouvy o převodu nemovitosti.
6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene „11010-011062, Vranov, ul. Příhon 295, zřízení ÚR“, spočívající
ve zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, na části pozemku p.č. 25/2, v rozsahu vymezeném GP č. 595-607/2010 s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená Vegacom
a.s., IČ: 25788680.
7. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
p.č. 425, spočívající ve stavbě plynárenského zařízení „Přeložka nízkotlakého plynovodu P1“ v ulici Za Rybníkem
v rámci akce „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
8. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 100/1, spočívající ve stavbě kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově“, včetně její součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521.
9. Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a Mgr. Michala
Dobeše.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• 27.6.2013 proběhne beseda se zástupce projektanta ohledně přípojek – letáčky budou občanům doručeny do schránek
• V měsíci červnu bude zahájeno zateplení MŠ – v tomto týdnu došlo k předání staveniště schválenému zhotoviteli.
• Proběhly oslavy 100 let od založení SDH na Vranově.
• ÚP – MÚ Šlapanice zpracovává podané námitky a připomínky, jedná se o cca 40, následně se námitky a připomínky
vyhodnotí a proběhne beseda s občany.
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•V průběhu měsíce května a června došlo k opravám místních komunikací.
1.2 Rozpočtové opatření
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2013 (dále jen RO), které bylo projednáno ve finančním výboru.
RO dochází ke změnám dle skutečnosti k 31. 5. 2013, změny jsou na § příjmových i výdajových, jsou popsány v komentáři
k RO. RO je sestaveno tak, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je stejný jako u schváleného rozpočtu na rok 2013.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 22.2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.2 schváleno.
1.3 Staveništní rozvaděč
Starostka předložila ke schválení částku za pořízení a montáž rozvaděče (staveništního), který bude sloužit pro zajištění
elektřiny na hřišti Sokolák pro akce. Jedná se o částku 37.275,--Kč.
Pořízení tohoto rozvaděče bylo také projednáno ve finančním výboru.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 22.3
ZO schvaluje částku ve výši 37.275,--Kč na pořízení a montáž staveništního rozvaděče, který bude sloužit k
zajištění elektrické energie na akce pořádané na hřišti Sokolák.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.3 schváleno.
1.4 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel, aby projednal Hospodaření Obce
Vranov za rok 2012, Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2012, Zprávu o provedení auditu za rok 2012. Zprávu FV
přednese v samostatném bodu. Dále FV projednal již schválené Rozpočtové opatření č. 1/2013 a pořízení staveništního
rozvaděče.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel, aby provedl kontrolu podnětů a
diskusních příspěvků od občanů a vzešlých úkolů ze zasedání zastupitelstva Obce Vranov od zápisu č. 16/2012 doposud:
a) ze zápisu č. 16/2012:
1. Pan Holešovský – doplnit lavičku u hřbitova.
Splněno.
2. Pan Holešovský - 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.
KV navrhuje ZO uspořádat anketu mezi občany o umístění vánočního stromu, anketa se plánuje na říjen 2013.
b) ze zápisu č. 19/2013:
Zatím nebyla ve Zpravodaji zveřejněna Zpráva o provozních výdajích obce. Zpráva o provozních výdajích obce bude
zveřejněna ve Zpravodaji, který bude doručen občanům do schránek v měsíci červnu 2013.
c) ze zápisu č. 20/2013:
1. Z interpelace zastupitele pana Juhy – vyzval starostku obce o předložení rozpisu skutečných a konkrétních vlastních
finančních zdrojů obce Vranov. Odpověď starostky byla, že předloží na příštím veřejném zasedání, ale že požaduje
předložit písemně jednotlivé požadavky, citované v rámci interpelace, aby na ně mohlo být správně odpovězeno. Žádná
písemná žádost nebyla podána.
2. Z interpelace místostarosty pana Macha - umístění vitríny Nadačního fondu Vranov je na obecním pozemku, bez
jakéhokoli projednání na OÚ. Z interpelace vzešel úkol, že obec nechá zakreslit do katastrální mapy skutečný stav a
po předložení výkresu se dohodne s Nadačním fondem o umístění vitríny. Obec zatím nemá nákres od zpracovatele
předaný.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK pořádala pěší výlet
„Arnoštovu 50“, „cyklovýlet“ a 1. kolo turnaje beach volejbalu. Připravuje vydání nového čísla Zpravodaje, který vyjde a
bude roznesen v měsíci červnu a na 22. 6. 2013 připravuje 2. kolo turnaje beach volejbalu.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k diskuzi nebo interpelaci.
Pan Křivánek – poděkoval obecnímu úřadu a všem zastupitelům za pomoc při pořádání oslav 100 let SDH ve Vranově.
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3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2012 - Závěrečný účet obce Vranov za rok 2012, Zpráva o provedení auditu
za rok 2012
3.1. Předseda FV předložil Zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok 2012. Zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto
zápisu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 22.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.4
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se závěrem “Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a s výrokem
bez výhrad. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2012 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho
nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.4 schváleno.
3.2 Předseda FV předložil ke schválení Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2012, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce dne 24. 5. 2013, sňat byl dne 13. 6. 2013.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 22.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.5
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2012 s výrokem bez výhrad. Závěrečný účet Obce Vranov za
rok 2012 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.5 schváleno.
4. Schválení Nájemní smlouvy s DPMB na nájem části pozemku p.č. 153/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 m2
za nájemné ve výši 200,--Kč/m2/rok, tj. 1.600,--Kč/rok.
Starostka předložila ke schválení Nájemní smlouvu s Dopravním podnikem města Brna, a.s. na nájem části pozemku
p.č. 153/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 m2, za účelem umístění sociálního zařízení pro řidiče DPMB. Nájemné je ve
výši 200,--Kč/m2/rok, tj. za 8 m2, v celkové výši 1.600,--Kč/rok. Záměr pronajmout část pozemku p.č. 153/2 byl předem
zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dní.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.6
ZO schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 153/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 m2, za účelem umístění
sociálního zařízení pro řidiče DPMB a nájemní smlouvu s Dopravním podnikem města Brna, a.s. na nájem části
pozemku p.č. 153/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 m2, za účelem umístění sociálního zařízení pro řidiče DPMB.
Nájemné je ve výši 200,--Kč/m2/rok, tj. za 8 m2, v celkové výši 1.600,--Kč/rok a pověřuje starostku podpisem
Nájemní smlouvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s., IČ: 25508881.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.6 schváleno.
5. Schválení záměru obce prodat část pozemku p.č. 132/4, a to pozemek parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2,
travní p. a část pozemku p.č. 134/1, a to pozemek parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda,
oddělené GP číslo 495-23/2008, schválení zájemce o odkup výše uvedených nemovitostí, schválení prodeje
nemovitostí a schválení Kupní smlouvy o převodu nemovitosti.
5.1 Starostka seznámila přítomné se záměrem obce prodat část pozemku, p.č. 132/4, a to pozemek parcelní číslo
132/5 o výměře 160 m2, travní p. a část pozemku p.č. 134/1, a to pozemek parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní
pl. neplodná půda, oddělené GP číslo 495-23/2008, vše v k.ú. Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov. Záměr obce
prodat část pozemku, p.č. 132/4, a to pozemek parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2, travní p. a část pozemku p.č. 134/1,
a to pozemek parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP číslo 495-23/2008, vše v k.ú.
Vranov u Brna, byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 21. 5. 2013, sňat dne 13. 6. 2013.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.7
ZO schvaluje, že v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byl záměr obce prodat část pozemku,
p.č. 132/4, a to pozemek parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2, travní p. a část pozemku p.č. 134/1, a to pozemek
parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP číslo 495-23/2008, vše v k.ú. Vranov
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u Brna, řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 21. 5. 2013, sňat dne 13. 6. 2013, tj. nejméně 15 dnů
před rozhodnutím.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.7 schváleno.
5.2. Starostka předložila ke schválení zájemce o odkup nemovitostí - pozemku parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2 a
pozemku parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP č. 495-23/2008, kterým je pan
Jan Zajíc.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.8
ZO schvaluje, zájemce o odkup nemovitostí - pozemku parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2 a pozemku parcelní
číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP číslo 495-23/2008, kterým je pan Jan Zajíc.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.8 schváleno.
5.3 Starostka předložila ke schválení prodej pozemku parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2 a pozemku parcelní číslo
134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP č. 495-23/2008 za kupní cenu ve výši 3,--Kč/m2, tj. celkem
za 191 m2 za kupní cenu ve výši 573,--Kč. Cena je nižší než obvyklá cena, neboť vychází z uzavřené Smlouvy o investiční
výstavbě, v souladu se kterou došlo k dohodě s panem Zajícem a Obcí Vranov, na základě které se pan Zajíc zavázal
vybudovat a financovat chodník se schodištěm a veřejným osvětlením v celkové výši 600.000,--Kč. Závazek pana Zajíce
byl splněn a pan Zajíc chodník se schodištěm a veřejným osvětlením daroval obci.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.9
ZO schvaluje prodej pozemku, parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2 a pozemku parcelní číslo 134/5 o výměře 31
m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP č. 495-23/2008, v k.ú. Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov, za
kupní cenu ve výši 3,--Kč/m2, tj. za 191 m2 celková kupní cena ve výši 573,--Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá, neboť vychází z uzavřené Smlouvy o investiční výstavbě, na základě které pan Zajíc daroval Obci Vranov
dar ve výši 600.000,--Kč, a to vybudovaný chodník se schodištěm a veřejným osvětlením.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.9 schváleno.
5.4 Starostka předložila ke schválení Kupní smlouvu o převodu nemovitosti se zájemcem panem Janem Zajícem.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.10
ZO schvaluje Kupní smlouvu o převodu nemovitosti na prodej pozemku parcelní číslo 132/5 o výměře 160 m2
a pozemku parcelní číslo 134/5 o výměře 31 m2, ostatní pl. neplodná půda, oddělené GP č. 495-23/2008, v k.ú.
Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov za cenu ve výši 3,--Kč/m2, tj. za cen v celkové výši 573,--Kč zájemci
panu Janu Zajícovi a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy o převodu nemovitosti s panem Janem Zajícem.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.10 schváleno.
6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene „11010-011062, Vranov, ul. Příhon 295, zřízení ÚR“, spočívající
ve zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, na části pozemku p.č. 25/2, v rozsahu vymezeném GP č. 595-607/2010 s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená Vegacom
a.s., IČ: 25788680.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene „11010-011062, Vranov, ul. Příhon 295, zřízení
ÚR“, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, na části pozemku p.č. 25/2,
v rozsahu vymezeném GP č. 595-607/2010 s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená Vegacom a.s.,
IČ: 25788680.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.11
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene „11010-011062, Vranov, ul. Příhon 295, zřízení ÚR“, spočívající
ve zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení, na části pozemku p.č. 25/2, v rozsahu vymezeném GP č. 595-607/2010 s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená Vegacom
a.s., IČ: 25788680 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene „11010-011062, Vranov, ul.
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Příhon 295, zřízení ÚR“, s Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, zastoupená Vegacom a.s., IČ: 25788680
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.11 schváleno.
7. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
p.č. 425, spočívající ve stavbě plynárenského zařízení „Přeložka nízkotlakého plynovodu P1“ v ulici Za Rybníkem
v rámci akce „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na pozemku p.č. 425, spočívající ve stavbě plynárenského zařízení „Přeložka nízkotlakého plynovodu P1“ v ulici Za
Rybníkem v rámci akce „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.12 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.12
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 425, spočívající
ve stavbě plynárenského zařízení „Přeložka nízkotlakého plynovodu P1“ v ulici Za Rybníkem v rámci akce
„Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607 a pověřuje
starostku podpisem Smlouvu o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení
„Přeložka nízkotlakého plynovodu P1“ s JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s., IČ: 49970607.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.12 schváleno.
8. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 100/1, spočívající ve stavbě kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově“, včetně její součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na pozemku p.č. 100/1, spočívající ve stavbě kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově“, včetně její součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521.
K hlasování o návrhu usnesení č. 22.13 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 22.13
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku p.č. 100/1, spočívající ve stavbě kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově“, včetně její součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521 a pověřuje
starostku podpisem Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
kanalizační sítě „Splašková kanalizace ve Vranově“, se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 1 - Křivánek		
zdržel se: 0
Usnesení č. 22.13 schváleno.
9. Závěr
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 19:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 6. 2013
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
		
Starostka:
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Mgr. Andrea Černá
Mgr. Zuzana Černá			
Mgr. Michal Dobeš			
Ing. Kateřina Jetelinová		
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
JE TU NOVĚ PRO VŠECHNY JIHOMORAVANY
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem.
Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají
chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí
v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.

Služby Centra vzdělávání všem

• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází
všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi
nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené
podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhle¬dávání naráží
na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto
jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi,
poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s
tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprý¬mová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu
ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí
se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV
Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění,
včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendi¬ích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zpro¬středkování a vyřízení zahraniční
stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
1913 - 2013
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V den tradičního pálení čarodějnic nás opět potrápilo počasí, které nevěstilo nic dobrého a
do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude nebo nebude pršet. Nepršelo, nebylo sice moc
teplo, ale u ohně bylo příjemně. Zábava byla skvělá a oheň dohasínal v ranních hodinách.
Prvomájové fotbalové klání mezi ženatými a svobodnými o sud piva se konalo za krásného slunečného počasí a přilákalo fanoušky obou týmů. Po překvapivém začátku, kdy
ženatí vedli po první třetině 3:0 končila druhá třetina za vyrovnaného stavu 3:3 a rozhodovalo se ve třetí třetině. Tady se štěstí přiklonilo na stranu ženatých a vstřelili vítězný gól.
Zápas byl zajímavý také počtem vstřelených vlastních gólů, celkem padly tři. Závěrečný
penaltový rozstřel potvrdil vítězství ženatých. Po zápase se společně vypila výhra.
V květnu jsme začali finišovat s přípravou oslav založení sboru. Týden před oslavami
byl proveden mobilní svoz železného šrotu v obci. Díky špatnému počasí, které provázelo přípravu akcí na Sokoláku bylo nutno upravit příjezdové cesty a plochy na hřišti.
Oslavy začaly v pátek večer po celodenní přípravě v dešti vystoupením country skupiny
Flám z Brna, která vytvořila hezkou atmosféru pátečního večera pro příchozí návštěvníky.
Se sobotním ránem se objevilo sluníčko a tak jsme doufali, že se počasí umoudřilo. Po
ránu měly děti sraz na Sokoláku, kde začínala hra ,,honba za pokladem“. Byly utvořeny dvě
družstva podle věku dětí a vyrazilo se do lesa na vycházku, při které plnily různé úkoly a
odpovídaly na otázky na stanovištích. Na závěr měly děti najít podle indicii zakopaný poklad.
Byl krásný pohled na rozzářené dětské oči při otvírání dřevěné truhly se třpytivým pokladem. Během dopoledne byla připravována výstava staré hasičské techniky a hasebních
prostředků a také se stavělo podium pro večerní program. V jednu hodinu proběhlo slavnostní zahájení oslav před
hasičskou zbrojnicí.
Zahájení a krátký proslov pronesl starosta
sboru Miloš Křivánek,
následoval
proslov
starostky obce ing.
Kateřiny Jetelinové
a závěrem pronesl
zdravici otec Pavel
Havlát, který posvětil
naši hasičskou zbrojnici a patrona hasičů
svatého
Floriána.
Následoval
průjezd
historické i současné
18
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techniky obcí a občané mohli sledovat vývoj techniky od koňského spřežení s ruční
stříkačkou až po nejmodernější vozidla hasičské a vyprošťovací techniky. Poté prošel částí
obce průvod vranovských hasičů na Sokolák, kde probíhaly ukázky hasebních zásahů a
vyproštění osob z vozidla. Než začal večerní program začalo pršet. Hudební večer zahájila
skupina Luis Bunuel a přes nepříznivé počasí se začali scházet návštěvníci hudebního
večera. Hřiště se změnilo v jednu velkou blátivou louži, ale to nevadilo našemu hudebnímu
překvapení Vypsané fixe, aby promoklé publikum náležitě rozparádila, Kapela zahrála
všechny své hity a dokázala roztancovat nadšené publikum. Večer zakončila skupina Ňuňu,
jenž měla svou velkou a vydařenou premiéru. Do ranních hodin se rozebíralo a odváželo
pódium. Dopoledne místo spánku jsme uklízeli stany, stánky s občerstvením a rozbahněné
hřiště. V neděli po obědě se konala slavnostní výroční valná hromada sboru v obecním
domě. Pozvání přijali zástupci okresního sdružení hasičů Brno venkov, zástupci sborů
z Lelekovic, Útěchova a zástupci vedení obce. Po slavnostním projevu a nahlédnutí do
historie sboru proběhla diskuse. Dalším bodem programu bylo předání medailí za věrnost
a vyznamenání členů za jejich práci ve sboru. Náměstkyně starosty OSH Jana Štelclová
předala sboru stuhu na prapor u příležitosti 100 výročí založení sboru a také vyznamenání
udělené okresním sdružením. Po celou dobu konání oslav bylo možné shlédnout výstavu
z historie sboru v sále obecního domu a zakoupit si upomínkové předměty a publikaci k
výročí (stále jsou k prodeji).
Rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a průběhu
oslav. Dík patří sponzorům, kteří pomohli finančním příspěvkem nebo zapůjčením pódia, zapůjčením stanů, stolů, lavic na sezení, mobilních WC apod. Díky spřáteleným
sborům za zapůjčení techniky a to SDH Svatá Kateřina, SDH Jedovnice, SDH Útěchov,
SDH Soběšice, SDH Habrůvka, SDH Malá Lhota,Technickému muzeu Brno, HZS SŽDC
Brno, Záchranná služba JMK, Moravskoslezská Assistance s.r.o. Děkuji zpracovatelům
publikace Pavlu Galíkovi (textové zpracování) Andreji Bielakovi (grafické zpracování, tisk,
foto). Velký dík patří obci Vranov za velkou pomoc při pořádání oslav.
Přeji našemu sboru a členům sboru hodně úspěchů v dalších letech záslužné činnosti.
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Miloš Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Na přelomu května a června jsme se vydali s dětmi na školku v přírodě. Už třetím rokem
jsme zavítali do pěkné vesničky Svojanov. Nechali jsme se unášet malebným prostředím,
pohledy na starobylý hrad a přírodou jako z pohádky. V letošním roce jsme pobyty rozdělili
na 2 týdny. První týdenní pobyt absolvovali děti a sourozenci z předškolní třídy, v druhém
týdnu děti ze třídy mš 242.
Program školky v přírodě vycházel z knih o Kátě a Škubánkovi. Děti mohly vplout do světa
pohádek a zapřemýšlet se nad pevným přátelstvím dvou hrdinů. Všechny děti zvládly
citové odloučení od rodičů. Měly možnost se zlepšit v samostatnosti a především zažít
netradiční týden se svými kamarády ze školky. Káťa se Škubánkem připravovala týden
zajímavých her, dobrodružství a skvělých zážitků. Aktivity jsme zahajovali čtením kapitol, z kterých pak vycházely herní a pohybové činnosti. První den jsme se dozvědeli, jak
Káťa potkala Škubánka. Vyšli jsme si s nimi do ZOO a prozkoumali jsme prostředí malé
vesničky. Druhý den byl ve znamení hledání, hráli jsme si na čmuchanou a odpoledne
jsme střežili démantový obojek. Týden obohatila prohlídka hradu Svojanov a cesta za
pokladem. Psí olympiádu jsme uskutečnili ve čtvrtek. Sportovní disciplíny ověřovali pohybovou zdatnost a spolupráci týmů. Poslední noc nemohla být bez stezky odvahy. Děti si
mohly vyzkoušet osvětlenou cestu lesem. Závěrečné skupinové hry se týkaly sestavování
kočičího auta. V pátek jsme oslavili Škubánkovy narozeniny a všichni jsme se spolu
rozloučili.
Děti dostaly pochvalné medaile a diplomy za konkrétní úspěchy. Na památku dostaly
polštářkového Škubánka. Děti si také mohly pohrát tak, jak jsou zvyklé ze školky. Vybíraly
si činnosti dle zájmu – kreslení, puzzle, lego, hry s autíčky, cvičení a jiné. Každý kamarád
si dovezl deník s nakreslenými zážitky a výrobky. Program jsme doplňovali zpíváním,
čtením knížek a krátkým sledováním příběhů Káti a Škubánka na DVD. Domů jsme posílali zprávičky i pohledy. Děti každý den čekaly na pohledy od svých rodičů. Zažili jsme
spoustu legrace a dobrodružství. Správné herní nadšení nechybělo. Hrálo se v týmech za
Káťu (holky) a za Škubánka (kluci). Doprovod školkové posádky tvořil: paní Slanařová a
paní Majerová. Zaslouží si poděkování. Sluníčka sice bylo méně, ale dětem nechybělo,
školku v přírodě si přesto užily.
Velké poděkování náleží paní učitelce Skácelové a Mičkové za výbornou pedagogickou
práci a spolupráci v Mš. Děti a spolupracovníci odcházejícím pedagogům přejí jen a jen
to nejlepší !!!
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Mgr. Hana Pelánová

ŠKOLNÍ AKCE – JARO 2013
Již tradičně bývá jarní období na naší škole spojené s volnočasovými aktivitami a sportovními soutěžemi. Ne jinak tomu bylo i letos, a tak bychom Vás rádi formou tohoto zpravodaje
seznámili s akcemi, kterých se naši žáci zúčastnili.
Po velikonočních dílničkách a pletení pomlázky jsme pro školáky počátkem dubna
připravili přespání ve škole na téma Pevnost Boyard, kde děti musely prokázat jak schopnost spolupráce v týmu a fyzickou zdatnost, tak i používání logického myšlení a využívání
vědomostí nabytých během školních let. Na přelomu dubna a května se nám sešlo více
sportovních akcí, jako např. fotbalový turnaj McDonald´s Cup, atletické závody Kinderiáda, kde v konkurenci 30 ti škol, včetně škol úplných, obsadila ve skoku z místa 2.
místo Eťa Šoukalová. Čarodějnice letos probíhaly netradičně formou orientačního běhu se
zaměřením na čaroděje/nice a kouzla vůbec. Všichni účastníci museli doběhnout za pomoci mapy a buzoly nejenom k vyznačenému „lampionu“ , ale cestou projít přes připravená
stanoviště čarodějnic, kde zdolávali všemožné úkoly – např. orientace v lektvarech a bylinách. Na 7. května připadl svátek vybíjené, tzv. Preventan Cup, kde jsme po loňském
roce v konkurenci sedmi týmů obhajovali druhé místo. To nám však jen díky horšímu skóre
uniklo a zbylo na nás „jen“ místo 3. V květnu se vydala za památkami Prahy partička
starších, která krom pamětihodností naší metropole vyzkoušela i plavbu po Vltavě nebo
zhlédla muzikál Kat Mydlář v divadle Broadway. Paralelně s námi vyrazili na cyklotoulky
i naši nejmenší z řad 1. a 2 . roč., kteří během dvou dnů zvládli poznat okolí Babic nad
Svitavou. V druhé polovině května se partička dětí složená ze 3. a 4. ročníků zapojila do
branného závodu Maják v Kuřimi, kde ve strhujícím finiši vystoupala na vrchol nejvyšší a
obsadila 1. místo. No, a aby toho sportování nebylo málo, vyzkoušeli si počátkem června
vybraní zástupci vyšších tříd vranovské školy triatlon v Kuřimi, tzv. První kuřimský triatlon.
Konkurence byla veliká, proto bych rád ocenil všechny naše zúčastněné za skvělý výkon
i snahu, být co nejlepší. V kategorii 2D se v konkurenci 15 ti dívek umístila na pěkném 5.
místě Růženka Krajčová, mezi chlapci dominovali z cca 30 ti triatlonistů Ondřej Rychlý – 3.
místo, Lukáš Mach – 3. místo, Martin Kopecký – 2. místo. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zpěváčkům, kteří přišli 19.5. ozvláštnit atmosféru do Útěchova na Vítání občánků.
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Zapomenuté tajemství vranovské Kolonády
Když vám někdo bude vychvalovat unikátní hodnoty lednicko-valtického areálu, nejspíš
mu jen souhlasně přitakáte. Ale málokdo z vás tuší, že v těsném sousedství Vranova existoval před dvěma sty lety přírodní park zcela srovnatelné hodnoty, o kterém se v superlativech vyjadřovaly mezinárodní cestovatelské bedekry po celé 19. století.
Když jako nápovědu poskytnu název Kolohnát, možná se vám přeci jen něco vybaví.
Jistě, litinový kříž uprostřed hlubokého lesa na ostrohu, vytvořeným korytem kroutící se
řeky Svitavy vysoko nad Adamovem, není nikomu, kdo se občas toulá ve vranovských
hvozdech, neznámý. Stejně jako jeho druhý název Katov, evokující pověst o tom, že
tento kříž byl zbudován na původním místě popraviště. Tato legenda je ale historicky
nedoložená a zůstává tak spíše místní bajkou.

Jedním z důvodů proč se z majestátné stavby nedochovalo téměř nic je skutečnost,
že její konstrukce byla dřevěná, pouze zdobená štukovou omítkou. Jak kolonáda
vypadala můžeme vidět na této malbě ze začátku 19. století.
22
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Adamovský zámek na kresbě z roku 1833.

Současná a dobová mapa

Co je však jisté, je fakt, že na tomto místě se nacházela impozantní vyhlídková kolonáda zbudovaná začátkem 19. století rodem Liechtensteinů. Přestože tato majestátní stavba
byla v době svého vzniku, v časech rostoucí popularity turistických výprav, mimořádně
oblíbeným a navštěvovaným cílem výletů, dnes po ní nezůstala téměř žádná stopa. Toto
místo je dnes ukryto v hustém lese, vede k němu neznačená cesta od východního cípu lesní
silnice, nazývané také Machatkova cesta. Z druhé strany se sem lze dostat pěšinkou, na
kterou se lze napojit u studánky Zdrávas Maria, lidově také nazývané Svatyně.
Jen nenápadná hromádka kamení, která kdysi sloužila jako základ stavby, je dokladem
toho, že až sem kdysi zasahoval velkorysý krajinný projekt anglické zahrady, vybudovaný
začátkem 19. století mezi Vranovem, Adamovem a Křtinami. To tohoto projektu byly zahrnuty i jeskyně v Moravském krasu. Právě v této době byly poprvé plánovitě zpřístupněny.
Ty největší a nejznámější byly “okrášleny” už na konci 18. století na příkaz knížete Aloise
Josefa Lichtensteina, který si zamiloval především jeskyni Býčí skálu. Nárůst zájmu o tuto
oblast byl povzbuzen také 7. srpna 1804 císařskou návštěvou Františka II. - ano, toho, který
o rok později slavně prohrál bitvu u Slavkova v souboji s Napoleonem.
Alois Josef Lichtenstein představil císařskému páru s pýchou nový architektonický projekt
kolem Býčí skály. Scénu popisuje například článek na webu byciskala.cz. Alois přivedl
své vzácné hosty do pečlivě vyprojektované anglické zahrady s „okrášlenými” jeskyněmi,
s dřevěnými lávkami v jeskyních, mosty přes potoky, romantickými mlýny, umělými rybníky, vyhlídkami, altány, vše doplněno industriálním ruchem místních výroben na železo,
sklo, keramiku, střelný prach, dřevěné uhlí či draslo, obilnými mlýny nebo hamry. U
Františčiny huti vyrostla na kopci válcovitá věž, z které se při císařské návštěvě střílelo z
hmoždíře. Pohodlnými vchody vstupovali návštěvníci po lávkách a upravených pěšinách
do tajemných pousteven opředených legendami. Divadelní scéna byla pro císařský pár
připravena. Býčí skála vyložená chvojím, osvětlena 600 lampami, čekala s přinesenou
postelí na noční spojení císařského páru s duchy býčí plodivé síly.
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V době císařské návštěvy byl ovšem hotov jen úsek projektu v oblasti Josefova, další části
rozsáhlé anglické zahrady ještě nebyly započaty. Předčasná smrt Aloise Josefa na jaře
roku 1805 projekt nezastavila, pokračoval v něm jeho bratr Jan Josef.
Podrobnosti průběhu stavby projektu zaznamenává ve své diplomové práci na filozofické
fakultě Masarykovy univerzity historik Michal Konečný. Podle ní jsou v květnu 1806,
tedy v době, kdy na místě budoucího zámku probíhaly teprve přípravné práce, v účtech
zmiňováni první dělníci, pracující na tak zvané velké kaskádě na řece Svitavě. Už během
prvních dnů roku 1807 zorganizoval purkrabský úřad v Pozořicích práce, na nichž se
v rámci robotních povinností podíleli poddaní z celého panství. Cílem bylo zřízení anglického parku (Errichtung des Englischen Park) v okolí rozestavěné zámecké stavby.
Kromě květinových parterů v
bezprostřední blízkosti zámecké stavby, doplňovala upravenou krajinu právě vyhlídková kolonáda, označovaná
ve stavebním deníku jako
„Englisches Thöre“. Tvořila
ji čtveřice sdružených toskánských sloupů uprostřed, se
dvěma sdruženými sloupy
po stranách, které spojoval
mohutný architráv s triglyfy
a centrální atikou. Nad portálem kolonády byl po obou
stranách německý nápis “Bei
der zeitlichen Ruhe denke auf
die nicht entfernte Ewigkeit”
(česky V poklidu ducha mysli
Takto vypadá místo kde stávala kolonáda v současnosti. na nedalekou věčnost).
Podle stavebního deníku byla
stavba hotova během pouhých
jedenácti dní, mezi 20. - 30. květnem 1807. Dobový název „Englisches Thöre“, odvozený
patrně z některého anglického vzorníku. V souvislosti s módou umělých ruin prošla úpravami také zřícenina nedalekého Nového Hradu, kde byl v prvním patře středověké válcové věže, nově opatřené vyhlídkou, zřízen nevelký kruhový sál. Stavební akce zřejmě
opět podle návrhu Josefa Hardmutha však musely proběhnout až po roce 1806, protože
ve stavebních účtech je v souvislosti s Novým Hradem uvedena jen nepatrná položka 3,
47 zlatých. Celý areál volně doplňovaly ještě dva mlýny na říčních kaskádách, romatická
dřevěná bouda, několik dřevěných mostů, stavěných v roce 1807 tesaři z Loosdorfu a
samozřejmě blízké krasové jeskyně, které se přibližně od začátku 19. století začaly stávat
významným cílem prvních turistů.
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Konečné vyúčtování z 15. února 1808 sečetlo náklady na stavbu zámku na 54 132 zlatých,
6 krejcarů a 9 denárů předkonvenční měny. Spolu s dalšími položkami za stavbu velké
kaskády, domu zahradníka, říčních ramen v anglickém parku, anglického parku s umělou
vyhlídkovou skálou a tarasu na „vranovské“ straně Svitavy, stál celý projekt 122 400
zlatých 14 krejcarů a 7/8 denáru. Zkusme si udělat představu o tom, kolik to bylo peněz:
Kráva tehdy stála 40 zlatých, takže projekt měl hodnotu třítisícového stáda dobytka.
Vyhlídková kolonáda byla bílá, dórskými sloupy tvořená slavobrána. Stavba byla vidět z
velké dálky, vystupovala dramaticky z masivu lesa svitavského svahu, mimo jiné i proto,
že Liechtensteinové dali její okolí vymýtit, aby bylo dobře vidět jak na originální stavbu,
tak aby bylo dobře vidět také z ní do širokého okolí. A výhled to byl velkolepý. Nejen že
se odsud dalo přehlédnout celá Adamovské údolí, ale vyhlídka také poskytovala výhled na
Nový Hrad. Ten je dnes při pohledu odsud zcela skryt korunami stromů.
Přicházelo se sem buď od Vranova už zmíněnou cestou, nebo od Vranova pěšinou po
relativně mírném hřbetě, pod nímž je dnes proražen tunel železniční tratě. To, že kolonádu zcela pohřbil čas, bylo způsobeno tím, že sloupy i římsa byly ze dřeva. Zůstal jen
název, i když pozměněný lidovým zkomolením termínu Kolonáda, německy vyslovované
„kolonát“ – odsud už byl jen krůček k současnému názvu Kolohnát.
Obvyklým východiskem k výletu na Kolonádu byl adamovský zámek, ke kterému přiléhala
zahrada a rozsáhlá parková úprava údolí nad řekou. Mezi Adamovem a Vranovem se tedy
nacházela rozsáhlá obora, německy zvaná Tiergarten. Architektem staveb anglické zahrady
byl stejně jako v Lednici Josef Hardtmuth, Bernhard Petri byl autorem parkových úprav.
Ačkoliv zámek dosud stojí, z jejího někdejšího empírového vzhledu se mnoho nezachovalo, budova byla zcela pohlcena průmyslovým areálem, který tu byl vybudován v minulém
století, především vinou přestavby z roku 1958. Podobnému osudu byla vystavena i parková úprava, jež byla značně ovlivněna pozdější stavbou železniční dráhy.
Anglickou zahradu u Vranova budovali Liechtensteinové souběžně s rozsáhlým lednickovaltickým projektem. Je paradoxem doby, že na rozdíl od současné slávy lednického krajinného parku vzal projekt anglické zahrady mezi Vranovem, Adamovem, Býčí skálou a
Křtinami téměř dokonale za své a vymizel z krajiny a paměti lidí. Přitom po celé 19. století
byl tento park vyzdvihován jako jeden z nejvíce nabízených a navštěvovaných atrakcí v
okolí Brna. Nacházíme jej v desítkách anglických, francouzských, německých turistických
průvodcích. Zejména kolem poloviny století se již po železnici pohybovali četní návštěvníci
a turisté, kteří sem mířili. Na úpravu rodinné lichtensteinské hrobky ve Vranově u Brna
došlo až naposledy v letech 1817-1821 podle návrhů Josefa Engela. Dvacáté století pak
téměř vše odsunulo do zapomnění.
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Pavel Galík
vranovský kronikář
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Vranov
Vážení čtenáři zpravodaje,
Oddíl volejbalu žen úspěšně ukončil jarní část soutěže „Přeboru brněnského kraje“. Ze šesti
družstev se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě. Nikol, Simona, Martina a Lenka
si domluvily trénování v Jehnicích s družstvem, které hraje krajskou soutěž. Výrazně se
zlepšily jejich herní dovednosti a na výsledku jarního kola měly tréninky zásadní význam.
V dubnu jsme pořádaly tradiční „Buchtičkový turnaj“, tentokrát hrály mixy a zvítězily Jehnice.
Buchtičky měli připravit muži, ale z „rukopisu“ bylo patrno, že přípravy se ujmuly mamky,
manželky a přítelkyně. Jediný Lukáš Ducháček připravil minibramboráčky sám.
Uvažujeme o krátkém letním sportovním soustředění s cílem zlepšit hru a posílit vztahy mezi
hráčkami a ostatními členkami TJ.
Všichni se těšíme na krásné letní období, prázdniny, dovolené a čas odpočinku. Během
období dlouhých dnů jsou lákavé pobídky venkovních pobytů a sportů – snažme se tyto
příležitosti všichni využít pro své zdraví.
Přejeme Vám pohodové prožití nastávajících dnů a hodně zdravého pohybu.
				
						
						

Za TJ Sokol Vranov,
Libuše Hufová

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

www.vranov.cz
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Nově otevřené

KADEŘNICTVÍ
ve Vranově

dámské,pánské i dětské
objednávky na

Lenka Bradáčová
tel.: 737 539 993
Vranov 21
(na hlavní trase směr Útěchov po levé straně pod bývalou poštou)

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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