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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
začali jste číst poslední zpravodaj vydávaný v tomto volebním období. Máme před sebou
komunální volby, kdy ve dnech 10. a 11. 10. 2014 rozhodnete svými hlasy, kdo usedne
v obecním zastupitelstvu na další čtyři roky.
Začátky práce zastupitelstva nebyly lehké, ale díky přátelské pracovní atmosféře, která
v zastupitelstvu vznikla a vydržela po celé volební období, jsme společnými silami
překonávali problémy, které nastaly a za sebe můžu říci, že díky ochotě zastupitelů pro
obec pracovat se nám spousta věcí podařila. Nebudu dopodrobna rozepisovat, co se nám
za uplynulé čtyři roky podařilo a nepodařilo, o tom jste Vy občané průběžně informováni na
zastupitelstvu obce a v obecním zpravodaji, ale jen krátce shrnu naši práci.
Díky získaným dotacím v celkové výši 3,4 mil. Kč (bez dotace na kanalizaci 72 535,- Kč
SFŽP + 4 053 000,- Kč JMK a není zde zahrnuta dotace na kompostéry ve výši 846 000,Kč) se nám podařilo zrealizovat dětské hřiště a hřiště na plážový volejbal u Základní školy,
zateplila se budova Mateřské školy, byl vybudován chodník na Grunty, opravila se kuchyň,
sál a restaurace v Obecním domě, vznikla parkovací místa u Základní školy, pořídila se
výzbroj a výstroj pro zásahovou jednotku SDH.
Také se nám podařilo uskutečnit řadu setkání s Vámi občany, a to při rozsvícení vánočního
stromu, na obecních plesech, na předvánočních zájezdech a různých dalších sportovních
a kulturních akcích.
Hlavním cílem práce zastupitelstva bylo získání dotace na stavbu kanalizace a ČOV v obci
a zahájení tohoto projektu. To se nám podařilo a byla zahájena největší investice, jaká se
kdy v obci Vranov zrealizovala. Na dofinancování této akce se nám podařilo za uplynulé tři
roky z obecního rozpočtu ušetřit 4 miliony korun.
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Také jsme navázali spolupráci s vedením ŠLP Křtiny ve věci úpravy prostoru kolem cesty
V Aleji. Prostor byl v posledním období po provedení vykácení stromů zarostlý a neupravený, proto bylo ze ŠLP Křtiny dohodnuto, že na základě požadavku obce bude toto
místo vyčištěno, ještě by mělo dojít k pokácení starého a částečně suchého buku na kraji
Aleje, bude vybudováno posezení a lavičky a to vše na náklady ŠLP Křtiny. Obec po
vybudování laviček osadí do prostoru herní prvky a do úpravy prostoru se zapojí také
Základní škola Vranov. Vznikne tak odpočinkové místo na hlavní přístupové cestě ke škole
a ke kostelu.
Co se nám nepodařilo je schválení nového územního plánu, na kterém jsme celé čtyři roky
poctivě pracovali. Část občanů Vranova nesouhlasí s navrhovaným územním plánem,
proto se o podobě nového územního plánu bude hlasovat v připravovaném referendu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zastupitelům za jejich práci a poděkovat také všem,
občanům, kteří nás v naší práci podporovali
										
Kateřina Jetelinová
    starostka obce

Informace ke konání místního referenda v obci Vranov
Místní referendum se bude konat v naší obci ve dnech 10. a 11. října 2014.
Znění otázek navržených přípravným výborem:
Otázka č.1
Souhlasíte s tím, aby obec Vranov v samostatné působnosti prosazovala všemi zákonnými prostředky pouze takový rozvoj území obce, který nepovede k navýšení počtu obyvatel
obce nad celkový počet 1000 obyvatel?“
Otázka č.2
Souhlasíte s tím, aby obec Vranov podnikla bezodkladně všechny kroky v samostatné
působnosti, včetně rozhodování o podobě územního plánu obce, k tomu, aby nemohlo
dojít k zastavění lokality Nad rybníkem (parc. č. 33, 301, 315/2, 316/1, 316/5, vše k.ú.
Vranov u Brna) a Nad motokrosem II (parc. č. 263/3, 263/5, 263/6, 263/7, 263/9, 263/11,
263/12, 263/13, 161/4, 416/1, vše k.ú. Vranov u Brna)?“
Obecnímu úřadu Vranov byl dne 4. 8. 2014 doručen návrh přípravného výboru na konání
místního referenda o výše formulovaných otázkách. Návrh byl odůvodněn zejména zájmem
občanů na rozvoji dalšího rozvoje obce a jejího charakteru. Přípravný výbor požádal
o konání referenda ve dnech 10. a 11. 10. 2014, tzn. ve shodném termínu s volbami
do zastupitelstva obce.
Po kontrole návrhu přípravného výboru vyzval obecní úřad dopisem ze dne 18. 8. 2014
zmocněnce přípravného výboru k odstranění formálních nedostatků tohoto návrhu ve lhůtě
do 5. 9. 2014. Shledané nedostatky se týkaly uvedení jmen oprávněných osob (voličů),
resp. jejich nečitelnosti, jakož i chybného uvedení data narození a adresy jejich trvalého
pobytu na podpisových arších. Zmocněnec předal dne 4. 9. 2014 doplnění Návrhu –
předložil potřebný počet podpisů oprávněných osob – voličů. Nebyly shledány nedostatky
předloženého návrhu na konání místního referenda a tak na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.9.2014 bylo konání místního referenda vyhlášeno.
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V referendu rozhodnou občané svými hlasy o budoucí podobě obce Vranov a toto rozhodnutí je neměnné. Všichni občané, kteří se rozhodnou v referendu hlasovat, by si měli
uvědomit závažnost svého rozhodnutí a přistupovat k hlasování zodpovědně.
Návrh nového územního plánu neřeší totiž pouze nové návrhové plochy bydlení,
ale i spoustu dalších důležitých věcí týkajících se nejen dalšího rozvoje obce Vranov
a je také regulativem výstavby v obci. Definuje například přístup přes soukromé pozemky
k nemovitostem, ke kterým se dnes vlastníci nemovitostí nemohou dostat, řeší lokality
v zastavěném území obce, kde chtějí vlastníci rozšířit stávající rodinné domy a současná
podoba územního plánu jim to nedovoluje.
Obec Vranov doposud na nový územní plán získala dotaci ve výši 480 000,- Kč Ministerstva pro místní rozvoj a celkem již vynaložila 695 400,- Kč. Pokud výsledkem referenda
bude zrušení návrhových ploch pro bydlení, nastane situace, že změna návrhu územního
plánu (vyjmutí lokalit) bude dle sdělení odboru územního plánování Jihomoravského kraje
vrácena k přepracování a bude vyhlášeno nové veřejné projednání. Vzniknou náklady
na přepracování návrhu ÚP a pokud nebude konečná podoba územního plánu schválena do konce roku 2015, bude muset obec vrátit i dotaci. 				
    starostka obce

Vyjádření zpracovatele Územního plánu obce Vranov
Ing. Arch Zbyňka Pecha, Atelier ERA – urbanismus
a architektura k otázkám místního referenda.
Otázka 1
Souhlasíte s tím, aby obec Vranov v samostatné působnosti prosazovala všemi zákonnými prostředky pouze takový rozvoj území obce, který nepovede k navýšení počtu obyvatel
obce nad celkový počet 1000 obyvatel?“
zpracovatel ÚP – Atelier ERA
Územní plán obce Vranov (Ing. arch. Jandová, 2002) vytvořil podmínky pro výstavbu
118 nových bytů (rodinných domů) a předpokládal s nárůstem obce na 970 obyvatel.
Schválená změna územního plánu (atelier ERA, 2007) navrhla dalších 11 rodinných domů
a 44 nových obyvatel. Stávající platný územní plán obce vytváří tedy podmínky pro nárůst
obce na 1 014 obyvatel.
Projednané a schválené Zadání nového územního plánu obce Vranov z roku 2010 definovalo možný rozvojový potenciál obce v rozmezí 1 190 až 1 380 obyvatel. Horní hranice
počtu obyvatel byla vázána na rozvojovou lokalitu Kozlovce.
Návrh nového územního plánu počítal s možným nárůstem na výsledných 1 234 obyvatel.
Po veřejném projednání, kdy se počítá s korekci zastavitelných ploch, by měl výsledný
možný počet obyvatel činit 1 217 bilančních obyvatel.
Tyto rozvahy o počtu obyvatel jsou v územně plánovací činnosti činěny především
proto, aby pro další rozvoj obce byly zajištěny dostatečné kapacity technické
infrastruktury, dopravy a veřejného vybavení. V těchto bilančních výpočtech se
předpokládalo zatížení 3,3 - 3,5 obyvatel na jeden rodinný dům.
Nad územním plánem je také možno provést bilanci skutečného rozvojového potenciálu
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obce, který vychází z aktuálních demografických trendů. Dle Sčítání lidu, bytů a obyvatel
2011 odpovídá obložnost jednoho rodinného domu ve Vranově 3 obyvatelům. Vyhodnocen
může tedy být skutečný potenciál navržených zastavitelných ploch a potenciál „proluk“ ve
stabilizovaných plochách bydlení (v těchto plochách došlo za dobu zpracování územního
plánu k realizaci cca 30 staveb). V roce 2014 je ve Vranově evidovaných 724 obyvatel
a v rozvojových plochách nového územního plánu lze předpokládá reálný nárůst obce
o dalších 345 obyvatel. Výsledkem je tedy nárůst Vranova na 1 069 obyvatel.
Otázka 2
Souhlasíte s tím, aby obec Vranov podnikla bezodkladně všechny kroky v samostatné
působnosti, včetně rozhodování o podobě územního plánu obce, k tomu, aby nemohlo
dojít k zastavění lokality Nad rybníkem   (parc. č. 33, 301, 315/2, 316/1, 316/5, vše k.ú.
Vranov u Brna) a Nad motokrosem II (parc. č. 263/3, 263/5, 263/6, 263/7, 263/9, 263/11,
263/12, 263/13, 161/4, 416/1, vše k.ú. Vranov u Brně)?“
Zpracovatel ÚP – atelier ERA
Projednané a schválené Zadání nového územního plánu obce Vranov z roku 2010 definovalo hlavní teze rozvoje obce, mimo jiné:
• Navrhnout další plochy pro bydlení, tak aby byly uspokojeny požadavky na bydlení v obci
• Nové plochy bydlení navrhnout v rozsahu dotvářející stávající obraz obce
Dále byly definovány požadavky pro sledování a prověření mimo jiné těchto problémových
okruhů:
• Vytvoření podmínek pro další rozvoj obce
• Vytvoření podmínek pro další nárůst obyvatel obce
• Zajištění především obytného charakteru obce
• Zajištění potřebného občanského vybavení pro uvažovaný nárůst obce
• Zajištění obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou
Návrh územního plánu byl navržen a zpracován v souladu s tímto Zadáním.
Z hlediska územního rozvoje obce Vranov je 75 % zastavitelných ploch nového územního
plánu v souladu s dnes platným územním plánem obce a 25 % zastavitelných ploch je
navrhováno nově. Důvodem návrhu nových disponibilních ploch jsou požadavky vlastníků
pozemků, zastavění několika návrhových ploch v průběhu zpracování územního plánu
a nezájem vlastníků stavět či pozemek prodat. Hlavním důvodem územního rozvoje je
však zajištění vyváženého rozvoje obce, který je schopen v přiměřené míře nabídnout
výběr disponibilních pozemků pro stabilizaci obyvatel (výstavba rodinných domů mladých
rodin starousedlíků) a požadavků na bydlení v této obci (poptávka neustále převyšuje
nabídku). Pouze tímto přiměřeným a řízeným rozvojem lze zajistit stabilizaci sídelní
struktury obce Vranov

1

Zastavitelná plocha Z8 - „U rybníčku“

Zástavba v této lokalitě byla zahrnuta do návrhu územního plánu na základě požadavku
vlastníka pozemků. Pro posouzení záměru byla vlastníkem, na základě požadavku
obce, zpracována studie, která konkrétně definovala představu o výstavbě v této lokalitě.
Po korekcích ze strany obce a zpracovatele územního plánu byla provedena výrazná
redukce stavebních ploch, včetně omezení výstavby z hlediska ochrany krajinného rázu.
Kolem rybníčku byly navrženy plochy veřejné zeleně.
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Zastavitelná plocha Z13 - „Nad motokrosem II“

Zástavba v této lokalitě byla prověřována již jako změna stávajícího územního plánu
na základě požadavků vlastníků pozemků. Návrh nového územního plánu znovu
rozvoj v této lokalitě prověřil, korigoval původní požadavky vlastníků a stanovil podmínky
pro novou výstavbu. Principem zástavby v této lokalitě je oboustranné obestavění nové
obslužné komunikace, zachování průchodnosti do krajiny a zastavění volně stojícími domy
se stanovenou velikostí parcely. Pro lokalitu je územním plánem stanovena podmínka
na zpracování regulačního plánu. Z rozsahu vymezených zastavitelných ploch v této lokalitě
a předepsaných regulativů vyplývá možnost výstavby max. 12 rodinných domů.

2
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Odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého z místního referenda
citace z Návrhu přípravného výboru: V případě pozitivního výsledku referenda nevzniknou
pro obec Vranov žádné další přímé náklady vyjma možných nákladů na vícepráce spojené
s dokončením územního plánu–
Zpracovatel ÚP – atelier ERA
V případě vypuštění z návrhu územního plánu výše uvedených zastavitelných ploch dojde
k podstatné změně koncepce dalšího rozvoje obce. Půjde v podstatě o „aktualizaci“ stávajícího územního plánu obce. Bude zapotřebí vyhotovit nový komplexní návrh územního
plánu (řešení využití území, řešení dopravy, řešení technické infrastruktury, návrh VPO
a VPS, řešení záboru zemědělského a lesního půdního fondu…). Tento návrh bude muset
být s největší pravděpodobností (bylo konzultováno s KÚ JMK) znovu projednán
s dotčenými orgány a následně projednán znovu s veřejností. Náklady za vícepráce
na územním plánu se dají odhadnout na částku do 100 000,-Kč.
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31. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 14. 8. 2014 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)
Omluveni: Juha Marek
Zapisuje:
Zahájení: 		
Ukončení:		

Mgr. Andrea Černá
19:04 hodin
20:03 hodin

Účast občanů: 10 (RSDr. Holešovský, Ing. Valášek, pan Mikušek, paní Zemanová, paní Ducháčková, paní Dostálová, Ing.
Jedlička, pan Musil, pan Žilka a paní)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Závěr hodnotící komise pro výběr veřejné zakázky „Úvěr pro obec Vranov“.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
5. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
6. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:04 hodin 31. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Michala
Dobeše a pana Miloslava Křivánka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 31.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.1
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. Závěr hodnotící komise pro výběr veřejné zakázky „Úvěr pro obec Vranov“.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
5. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
6. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Miloslava
Křivánka.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
1.1 Oprava a úprava hřbitova
Starostka předložila ke schválení návrh na opravu cestiček a vybudování nových cestiček na hřbitově Vranov do částky
50 000,--Kč.
Před hlasováním vznesl pan Křivánek dotaz, zda byla udělána na opravy cenová kalkulace, cena se mu zdá vysoká.
Pan Skácel – měli bychom vykácet stromy, které jsou něčím napadené a vysázet např. túje
Starostka – Cena je navržená vyšší, je do částky 50.000,--Kč, předpokládám, že nebude celá vyčerpaná. Na některých
místech se budou doplňovat a dávat nové obrubníky, bude zapotřebí 4 – 5 fůr štěrku, budou vysázeny nové stromky.
Obdrželi jsme cca 60.000,--Kč z nových nájemních smluv, které vydáváme na úpravy a opravy hřbitova.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 31.2:
Návrh usnesení č. 31.2
ZO schvaluje opravu cestiček a vybudování nových cestiček na hřbitově Vranov do částky 50 000,--Kč.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6 		
proti: 0 		
zdržel se: 2 - Filka
								
Křivánek
Usnesení č. 31.2 schváleno.
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1.2 Oprava veřejného osvětlení na ulici Žižkov
Starostka předložila ke schválení opravu veřejného osvětlení na ulici Žižkov - levá část, jedná se o výměnu těles
veřejného osvětlení a o nové umístění těles na sloupech do částky v celkové výši 50 000,--Kč. Opravu provede v souladu
s předloženou nabídkou firma ELIOS, s.r.o., IČ: 00545147, která v obci zajišťuje opravy veřejného osvětlení.
K hlasování o návrhu usnesení č. 31.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.3
ZO schvaluje opravu veřejného osvětlení na ulici Žižkov – levá část, jedná se o výměnu těles veřejného osvětlení a
o nové umístění těles na elektrických sloupech do částky v celkové výši 50.000,--Kč, opravu provede společnost
ELIOS, s.r.o., IČ: 00545147 a pověřuje starostku podpisem smlouvy se společností ELIOS, s.r.o., IČ: 00545147.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.3 schváleno
1.3 Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 3/2014
Rozpočtovým opatřením č. 3/2014 dochází k úpravě rozpočtu dle skutečnosti k 31. 7. 2014 – je zohledněn na příjmové
straně příjem dotace ve výši 70.000,--Kč na kotelnu a osvětlení v MŠ a ZŠ Vranov a příjem z nových nájemních smluv na
hřbitov za hrobová či urnová místa.
K hlasování o návrhu usnesení č. 31.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.4
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2014, které tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.4 schváleno.
1.4 Odměna kronikáři a schválení zápisu za rok 2011
Starostka předložila ke schválení odměnu kronikáři a zápisu za rok 2011 do kroniky, kronikářem obce panem Galíkem,
předaný zápis do Obecní kroniky za rok 2011 a výplatu odměny ve výši 5.000,--Kč za zapsaný rok 2011. Výše odměny za
zapsání jednoho roku kroniky byla schválena v roce 2005 na VZZO konaném 12. 9. 2005.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 31.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.5
ZO schvaluje předložený zápis do Obecní kroniky za rok 2011, schvaluje vyplacení odměny kronikáři obce panu
Galíkovi ve výši 5.000,--Kč za zapsaný rok 2011.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.5 schváleno
1.5 Hody – 27. 9. 2014
Starostka předložila ke schválení příspěvek na zapůjčení krojů na hody dle požadavku od SDH Vranov a ZŠ a MŠ Vranov,
do částky ve výši 40.000,--Kč
K hlasování o návrhu usnesení č. 31.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.6
ZO schvaluje příspěvek na zapůjčení krojů na hody pro SDH Vranov a Základní školu a mateřskou školu Vranov
v celkové výši do 40.000,--Kč
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.6 schváleno.
1.6 Zadávací dokumentace na kompostéry.
Starostka předala slovo místostarostovi Mgr. Machovi, který připravoval zadávací dokumentaci.
Místostarosta Mgr. Mach informoval o tom, že výzva byla vypsána na kompostéry a štěpkovače, požádali jsme o 286
kompostéru 900 l, které budou předány do domácností a 6 kompostérů 2000 l, které budou ponechány na hospodářském
dvoře a 1 štěpkovač. Je připravena zadávací dokumentace včetně výběrové komise, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 31.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.7
ZO schvaluje zadávací dokumentaci na kompostéry, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.7 schváleno.
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1.7 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš – FV nemá žádnou zprávu.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek – KV se nesešel.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana – KaSK se nesešla, v měsíci září vyjde nové číslo Zpravodaje.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel – PK se nesešla.
2. Všeobecná diskuze
Ze zastupitelů:
Starostka si vzala slovo a informovala o dvou důležitých novinkách:
- Na obecní úřad byl přípravným výborem předán Návrh na konání místního referenda, jsme v zákonem stanovené 15-ti
denní lhůtě kontroly návrhu, v případě, že návrh bude mít nedostatky, bude zmocněnci přípravného výboru odeslána
výzva k odstranění nedostatků, pokud bude návrh bezchybný, na nejbližším VZZO, které je plánované na 11. 9. 2014,
bude projednán návrh na konání místního referenda.
- Kanalizace – jak jsme již na minulých VZZO konstatovali, že pokud bude vybrána a schválena banka poskytující obci
úvěr, stavba bude zahájena. Výběrová a hodnotící komise banku vybrala a v dalším bodě bude schvalovaná banka i
smlouva, pokud bude schválena, výstavba kanalizace bude v měsíci září zahájena. Před zahájením stavby se bude konat
beseda, na které budou občané informováni o harmonogramu prací. Následně starostka vyzvala členy zastupitelstva k
diskuzi nebo interpelaci.
Žádný ze zastupitelů neměl žádný příspěvek.
Z občanů:
1. Paní Zemanová:
a) Která světla se budou opravovat? Na naší straně také nesvítí.
Starostka – měnit se budou světla po levé straně, ve spodní části jsou nová světla, že nesvítí, jsme neměli nahlášené,
necháme je opravit.
b) kompostéry – jaká bude odpovědnost občanů, jaký bude mechanismus jejich využití?
Starostka – musíme si zjistit, jak to funguje v jiných obcích, kde kompostéry již delší dobu využívají.
Místostarosta Mgr. Mach – každý občan obdrží 1 kompostér, není ujasněno, jak bude využíván štěpkovač, vše upřesníme
a budeme včas informovat. Slibujeme si, že se omezí pálení.
c) Kontrola pálení nefunguje.
Místostarosta Mach – pálení řeší vyhláška.
Starostka – když budeme mít kompostéry, můžeme vyhláškou pálení zakázat, biologický odpad bude likvidován v kompostérech. Pokud se pálí v jinou než stanovenou dobu, řešíme to, občané mají možnost nahlásit porušení vyhlášky na
obci nebo se mohou obrátit na Městskou policii.
d) Jakým způsobem bude při výstavbě kanalizace řešena doprava?
Starostka – zpracovává se harmonogram prací, po jednotlivých lokalitách, budou schůzky, na kterých budou občané
informováni o harmonogramu a o omezení v dané lokalitě, ve které budou práce zahájeny.
3. Pan Musil – jak je to se smlouvou, je již uzavřena?
Starostka – smlouva je podepsána od banky, po schválení ji mohu podepsat i já a dodavatel stavby zahájí práce, v srpnu
bude upřesněn harmonogram a v září se „kopne“ – stavba bude zahájena.
4. Paní Zemanová – bude povinností všech se na kanalizaci připojit?
Starostka – ano bude to povinné, řešeno vyhláškou, občané s vlastními čističkami mají delší dobu na připojení.
5. RSDr. Holešovský:
a) Hřbitov – cesta k urnovým hrobům by se měla dodržet.
Starostka – ano cesta bude nově od kříže k urnovým hrobům, jak je již vyšlapaná cestička.
b) Konečný – realizační termín je září 2015, jaké jsou sankce?
Starostka – do 30. 9. 2015 musí být vyčerpány finanční prostředky z přidělené dotace ze SFŽP a následně mohou být
dočerpány vlastní zdroje, které jsou ve výši 38 mil. Kč
Mgr. Dobeš – sankce při nesplnění termínu stavby jsou cca 50.000,--Kč/denně.
c) Už se to nedá stihnout, za chvíli budou volby.
Mgr. Dobeš – do zvolení nového starosty vykonává paní starostka funkci, výkonná moc je zajištěna.
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6. Pan Valášek – co když dodavatelská firma zkrachuje? O jakou firmu se jedná?
Starostka – dodavatelem stavby je firma IMOS Brno, a.s., dle získaných informací a referencí o této firmě dodržuje kvalitu
i lhůty.
7. Pan Žilka – kolik je kandidátek?
Starostka – nevíme, dne 27. 8. 2014 budou zveřejněny na stránkách statistického úřadu.
3. Závěr hodnotící komise pro výběr veřejné zakázky „Úvěr pro obec Vranov“.
Starostka předložila ke schválení Závěr hodnotící komise pro výběr veřejné zakázky „Úvěr pro obec Vranov“, týkající se
stavby „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, která tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Ze
zastupitelů u výběrového řízení byli přítomni: Mgr. Černá A., pan Skácel, Ing. Jetelinová a Mgr. Mach. Přihlásili se dva
zájemci – IMOS Brno, a.s. a SBERBANK CZ, a.s., kteří splnili zadávací podmínky. Hodnotící komise navrhla schválit
nabídku uchazeče SBERNANK CZ, a.s.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 31.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.8
Zastupitelstvo obce souhlasí s doporučením hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Úvěr pro obec Vranov“ a
rozhoduje o výběru nevhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče SBERBANK CZ, a.s., IČ: 25083325, úvěr ve výši
25,000.000,--Kč, úroková sazba ve výši 1M PRIBOR + přirážka 1,80% p.a., tj. 2,55% p.a., s možností fixace úrokové
sazby, se splatností 25 let od 30. 11. 2016, tj. 300 splátek.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.8 schváleno.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o úvěru – investiční úvěr KA1407671 se SBERBANK CZ, a.s., IČ: 25083325.
		
Starostka nechala hlasovat o usnesení č. 31.9, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.9
„Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím úvěru ve výši 25,000.000,--Kč, s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR +
přirážka 1,80% p.a., s možností fixace úrokové sazby, se splatností 25 let od 30. 11. 2016, tj. 300 splátek od SBERBANK CZ, a.s., IČ: 25083325, souhlasí s jeho účelem a zajištěním. Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o
úvěru – investiční úvěr KA1407671 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o úvěru – investiční úvěr KA1407671
se SBERBANK CZ, a.s., IČ: 25083325. 			
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.9 schváleno.
5. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
5.1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s Českou poštou s.p., IČ: 47114983.
Upozornila, že nedochází ke zrušení pošty, ale pouze k úpravě smlouvy o nájmu v souladu s novou právní úpravou,
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
K hlasování o návrhu usnesení č. 31.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.10
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s Českou poštou s.p., IČ: 47114983, záměr
byl vyvěšen dne 26. 5. 2014, sňat dne 14. 8. 2014 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání s Českou poštou s.p., IČ: 47114983.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10 schváleno.
5.2 Smlouva o koupi nemovitých věcí
Starostka předala slovo Mgr. Dobešovi, který připravoval Smlouvu o koupi nemovitých věcí s kupujícími panem Michalem
Klimešem, panem Radko Klimešem, manželi panem Martinem Janíkem a paní Barbarou Janíkovou a manželi panem
Martinem Peslerem a paní Janou Peslerovou. Mgr. Dobeš seznámil přítomné s hlavními body smlouvy, kupní cena je ve
výši 1800,--Kč/m2, včetně závazku kupujících vybudovat sítě, finanční prostředky půjdou přímo na účet obce, ihned po
podpisu smlouvy, je uzavřena bez provize, není přes realitní kancelář.
Místostarosta Mgr. Mach upozornil na výši ceny, která není za 6,--Kč/m2, jak se hovoří, ale že je ve výši 1.800,--Kč/m2 +
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závazek kupujících vybudovat veškeré sítě a komunikaci.
Starostka doplnila, že dle návrhu Geometrického plánu č. 695-39/2014, ze dne 18. 6. 2014, vypracovaného a ověřeného
Ing. Václavem Potášem, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno
– venkov dne 30. 6. 2014, došlo k rozdělení pozemku p.č. 171/7 o celkové výměře 4675 m2, orná půda na pozemek p.č.
171/20 o výměře 963 m2, pozemek p.č. 171/21 o výměře 954 m2, pozemek p.č. 171/22 o výměře 998 m2 a pozemek p.č.
171/23 o výměře 1051 m2. Záměr prodat pozemek p.č. 171/7 orná půda, o celkové výměře 4675 m2, zapsaný na LV 1 v
k.ú. Vranov u Brna, rozdělený Geometrickým plánem č. 695-39/2014 na pozemek p.č. 171/20 o výměře 963 m2, pozemek
p.č. 171/21 o výměře 954 m2, pozemek p.č. 171/22 o výměře 998 m2 a pozemek p.č. 171/23 o výměře 1051 m2, byl
vyvěšen dne 29. 7. 2014, sňat dne 14. 8. 2014, za kupní cenu ve výši 1800,--Kč/m2.
K hlasování o návrhu usnesení č. 31.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 31.11
ZO schvaluje, že v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byl záměr obce prodat pozemek p.č.
171/7 orná půda, o celkové výměře 4675 m2, zapsaný na LV 1 v k.ú. Vranov u Brna, rozdělený Geometrickým
plánem č. 695-39/2014 na pozemek p.č. 171/20 o výměře 963 m2, orná půda, pozemek p.č. 171/21 o výměře 954
m2, orná půda, pozemek p.č. 171/22 o výměře 998 m2, orná půda a pozemek p.č. 171/23 o výměře 1051 m2, orná
půda, řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 29. 7. 2014, sňat dne 14. 8. 2014, tj. nejméně 15 dnů
před rozhodnutím.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 171/20 o výměře 963 m2, orná půda, pozemku p.č. 171/21 o výměře 954 m2,
orná půda, pozemku p.č. 171/22 o výměře 998 m2, orná půda a pozemku p.č. 171/23 o výměře 1051 m2, orná půda
v k.ú. Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov za kupní cenu 1800,--Kč/m2, tj. celkem za 3.966 m2 v celkové
výši 7,138.800,--Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o koupi nemovitých věcí, kterou dochází k prodeji pozemku p.č. 171/20 o výměře 963 m2,
orná půda, pozemku p.č. 171/21 o výměře 954 m2, orná půda, pozemku p.č. 171/22 o výměře 998 m2, orná půda a
pozemku p.č. 171/23 o výměře 1051 m2, orná půda v k.ú. Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov za kupní cenu
1800,--Kč/m2, tj. celkem za 3.966 m2 v celkové výši 7,138.800,--Kč s kupujícími panem Michalem Klimešem, panem
Radko Klimešem, manželi panem Martinem Janíkem a paní Barbarou Janíkovou a manželi panem Martinem
Peslerem a paní Janou Peslerovou a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o koupi nemovitých věcí s panem
Michalem Klimešem, panem Radko Klimešem, manželi panem Martinem Janíkem a paní Barbarou Janíkovou a
manželi panem Martinem Peslerem a paní Janou Peslerovou.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
roti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.11 schváleno.
Starostka přes skončením VZZO dala ještě prostor občanům, zda nemají nějaký další dotaz.
Paní vznesla dotaz, zda bylo více nabídek.
Starostka – ano bylo hodně nabídek, záměr vysel hodně dlouho, celou lokalitu nejdříve nabízela realitní kancelář, z kupní
smlouvy sešlo, zájemce nevyhověl našim požadavkům na vybudování sítí, tento prodej je bez realitní kanceláře, tzn.
bez provize a zájemci splnili naše požadavky, je to sdružení zájemců. Nově přišla nabídka od pana Davida Marvana za
zájemce pana Jaroslava Součka. Nabídka však neodpovídá podmínkám zpracované studii lokality Bo 1 („Za Machatkovými“). Studie je zpracovaná pro 4 domy, v nabídce je 8 domů.
Pan Mikuška – kde je lokalita „Za Machatkovými“?
Starostka – poslední domy za Motokrosem směrem k lesu.
Paní – studie je součástí nebo přímo v ÚP?
Starostka – studii zpracoval pořizovatel ÚP MěÚ Šlapanice, studii připravoval architekt, který zpracovával ÚP
Paní Zemanová – jakým způsobem se bude vymáhat naplnění studie
Starostka – stavebníci se nemohou od studie uchýlit i nový ÚP řeší konkrétní požadavky.
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20:03 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 19. 8. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 4. 2014
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32. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 15. 9. 2014 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)
Omluveni: Juha Marek
Zapisuje:
Zahájení: 		
Ukončení:		

Mgr. Andrea Černá
19:05 hodin
21:10 hodin

Účast občanů: 11 (Dostálová, Ing. Krčál, Ing. arch. Štěpán, Ducháčková, Tlamka, Novák, Hemerka, Sieglová, RSDr.
Holešovský, pan a paní)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Místní referendum.
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
5. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:05 hodin 32. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu
Černou a Ing. Pavla Filku.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.1
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. Místní referendum.
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
5. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a Ing. Pavla Filku.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
1.1 Aktuální informace:
- Odborný posudek č. 14-301 Inspekce - prořez stromu (buku) u ZŠ Vranov. Jedná se o poškozený strom, u kterého je
prořez nutný pro jeho zachování.
RSDr. Holešovský – kolik to bude stát?
Starostka: není diskuze, ale samozřejmě odpovím, cena je ve výši 6.000,--Kč za prořez stromu.
- Byla uzavřena Smlouva o koupi nemovitých věcí s kupujícími panem Michalem Klimešem, panem Radko Klimešem,
manželi panem Martinem Janíkem a paní Barbarou Janíkovou a manželi panem Martinem Peslerem a paní Janou
Peslerovou a je již předána katastrálnímu úřadu k zápisu vkladu, neboť kupní cena ve výši Kč 7,138.800,--Kč byla kupujícími plně uhrazena na účet obce.
1.2 Rozpočtovým opatřením č. 4/2014
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým dochází k úpravě rozpočtu dle skutečnosti k 31.
8. 2014, je do něj zahrnuta částka na kanalizaci, je navýšeno o částky ve výši 20.000,--Kč na nákup krouhače zeleniny
do ZŠ a MŠ, o částku ve výši 30.000,--Kč na nákup herních prvků do Aleje a o úpravy kolem MŠ. Rozpočtové opatření
č. 4/2014 bylo projednáno ve finančním výboru, tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.2
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014, které tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.2 schváleno.
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1.3 Rozpočtová opatření
Starostka předložila ke schválení návrh, že případná rozpočtová opatření, týkající se změny § nebo položek, do doby
ustanovení nového zastupitelstva, bude odsouhlasovat starostka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.3
ZO pověřuje starostku obce podpisem rozpočtových opatření, týkajících se změn § nebo položek, pokud budou
provedena, a to do doby ustanovení nového zastupitelstva.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.3 schváleno.
1.4 Záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 47,1 m2, pozemek p.č. 305 o výměře 2.684 m2 a pozemek p.č. 162/6 o
výměře 2.871 m2 předem určenému zájemci.
Starostka předložila ke schválení návrh na vyvěšení záměru pronajmout nebytový prostor v budově Obecního domu o celkové výměře 47,1 m2 (po lékaři), pozemek p.č. 305 o výměře 2.684 m2 a pozemek p.č. 162/6 o výměře 2.871 m2, předem
určenému zájemci společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, a to nebytový
prostor za účelem zřízení kanceláře po dobu výstavby kanalizace a pozemky k zařízení staveniště. Záměr bude vyvěšen
dne 15. 9. 2014 a sňat nejdříve po 15-ti dnech.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 32.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.4
ZO schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor v budově Obecního domu o celkové výměře 47,1 m2, pozemek
p.č. 305 o výměře 2.684 m2 a pozemek p.č. 162/6 o výměře 2.871 m2, předem určenému zájemci společnosti IMOS
Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257. Záměr bude vyvěšen dne 15. 9. 2014 a sňat
nejdříve po 15-ti dnech.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.4 schváleno.
1.5 Provozní řád beachového hřiště Vranov
Starostka předala slovo místostarostovi Mgr. Machovi, aby seznámil přítomné s Provozním řádem beachového hřiště
Vranov, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Mgr. Mach se omluvil přítomným a šel pro Provozní řád beachového hřiště Vranov.
Místostarosta Mgr. Mach seznámil přítomné s Provozním řádem beachového hřiště Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.5
ZO schvaluje Provozní řád beachového hřiště Vranov, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.5 schváleno.
1.6 Výběrové řízení na kompostéry.
Starostka předala slovo místostarostovi Mgr. Machovi, který připravoval zadávací dokumentaci a výběrové řízení na kompostéry.
Místostarosta Mgr. Mach informoval o tom, že výzva byla vypsána na kompostéry a štěpkovače, požádali jsme o 286
kompostéru 900 l, které budou předány do domácností a 6 kompostérů 2000 l, které budou ponechány na hospodářském
dvoře a 1 štěpkovač a byla připravena zadávací dokumentace včetně výběrové komise. Byly předloženy nabídky od tří
firem – Ing. Karel Tlamka, Tlamka – zahradní technika, ELKOPLAST CZ, s.r.o. a SDO Technika s.r.o.. Hlavním a jediným
kritériem byla cena. ELKOPLAST CZ předal kompletní nabídku, Ing. Karel Tlamka, Tlamka – zahradní technika a SDO
Technika s.r.o. byly požádány o doplnění požadované dokumentace – referencí. SDO Technika s.r.o. doplnila požadované
doklady – reference. Byla vybrána společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ:
25347942, která je nejlevnější.
Starostka doplnila, že smlouva bude schvalována ve 4. bodě dnešního jednání a ještě bude nutné zpracovat podmínky
předávání kompostéru a užívání štěpkovače a připravit smlouvy s občany.
Pan Křivánek doplnil, že je nákup kompostérů a štěpkovače z dotace.
Starostka doplnila, že 95% nákladů je hrazených z dotace, nákup musí být uskutečněn a vyúčtován do 12/2014.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 32.6:
Návrh usnesení č. 32.6
ZO schvaluje dodavatelem kompostérů a štěpkovače firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664,
760 01 Zlín, IČ: 25347942
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31.6 schváleno.
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1.7 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš – FV projednal zmíněné rozpočtové opatření a hospodaření obce
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek – KV se nesešel, ale já jsem kontroloval stavební práce v okolí mateřské
školky a práce na úpravě kotelny mateřské školky, chybí dodělávky a předání dokončené stavby.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana – KaSK se sešla 9. 9. 2014, projednala akce konané do
voleb, nový a poslední Zpravodaj v tomto volebním období vyjde začátkem října, do 28. 9. 2014 je nutné předat příspěvky.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel – upozornil na stav na hřbitově, kde jsou nánosy štěrku připraveného na
opravy chodníčků, že se po nich nedá chodit, a že kontejnery u silnice jsou plné stavební suti a odpadků, ze kterých je
evidentní, že je vyhazují firmy nebo podnikatelé.
RSDr. Holešovský – co s tím uděláte, nemáte o tom mluvit, ale něco s tím udělat.
Starostka – musíme při tom někoho chytit, pokud nikoho nechytíme, tak nemůžeme nic dělat.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Ze zastupitelů:
Mgr. Dobeš – měla by se dát na začátek programu diskuze, aby se mohli občané ptát na projednávané věci.
Starostka – diskuze je po aktuálních informacích, takže prostor je na diskuzi daný, v 1. bodě jsou projednávány obecné
věci.
Z občanů:
Paní Sieglová – také mám připomínku ohledně nánosu štěrku na hřbitově, nedá se tam vůbec chodit, kde mají být
cestičky.
Starostka – projednávala jsem plán úprav cestiček, prověřím, jak to s úpravami vypadá, má být vybudovaná cestička k
novým urnovým hrobům.
Ing. arch. Štěpán – chtěl bych se zeptat na podaný návrh místního referenda, jak se k tomu zastupitelstvo staví.
Starostka – místní referendum je v dalším bodě dnešního jednání, ale shrnu to nyní.
Přípravný výbor předal 4. 8. 2014 Návrh na konání místního referenda. Předmětem místního referenda jsou otázky týkající se rozvoje obce – navýšení počtu obyvatel a vyjádření se ke dvěma konkrétním lokalitám uvedeným v návrhu Územního plánu (dále jen ÚP) jako návrhová plocha bydlení. Návrh přípravného výboru na konání referenda obecní úřad v
zákonné lhůtě posoudil a shledal nedostatky, spočívající v uvedení chybné adresy nebo uvedení chybného data narození
u některých oprávněných osob – voličů. Zmocněnci přípravného výboru byla 18. 8. 2014 zaslána Výzva k odstranění
nedostatků s tím, že pokud budou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě do 5. 9. 2014, bude bezvadný návrh
předložen k projednání zastupitelstvu obce Vranov na nejbližším zasedání. Zmocněnec předal dne 4. 9. 2014 doplnění
Návrhu – předložil potřebný počet podpisů oprávněných osob – voličů. Neboť nebyly shledány nedostatky předloženého
návrhu na konání místního referenda po jeho doplnění, navrhuje starostka schválit konání místního referenda. Navrhuje
schválit termín navržený přípravným výborem, tzn. v termínu konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. 10.
2014, ve stejném čase jako jsou volby, navrhuje schválit místo konání místního referenda, kterým navrhuje prostory v ZŠ
Vranov, neboť referendum nelze konat ve stejné místnosti, ve které jsou volby.
Mgr. Dobeš – pokud jsem Marka Štěpána pochopil správně, tak chtěl slyšet názor zastupitelů.
Ing. arch. Štěpán – ano chtěli bychom slyšet názor na místní referendum.
Starostka – můj názor znáte, řekla jsem Vám ho, když jste přišli s návrhem na jeho konání, s místním referendem nesouhlasím, ale řídím se zákonem. Místní referendum považuji jako poslední možnost a ze strany přípravného výboru
žádná komunikace nebyla, byly pouze předány po veřejném projednání námitky a připomínky. Při besedě v roce 2009
neměl nikdo žádné podstatné připomínky. Otázky zahrnutí větší lokalitu než na kterou byly podány námitky a připomínky
a o které se ani při veřejném projednávání nediskutovalo.
Postupně mohou říci i ostatní zastupitelé své stanovisko.
Místostarostka Mgr. Černá – souhlasím s paní starostkou, s místním referendem nesouhlasím, snažili jsme se vyhovět
všem občanům a nikomu neuškodit, naše snaha byla ku prospěchu Vranova, větší část navržených lokalit jsme z ÚP
vypustili a z mého pohledu navržený ÚP nikomu neublíží.
Mgr. Dobeš – my s Ríšou si myslíme, že ÚP není špatný, udělali jsme maximum, abychom občanům vyhověli, dostali jsme
se do kritického momentu, udělali jsme vše pro to, aby nezvítězily osobní zájmy nad veřejnými, je to vždy o kompromisech. Co se týká lokality Nad Rybníkem je to pokračování stávající zástavby nebo plánované, já a ostatní z Kejlových Polí
nové domy uvidíme nejvíce, ale veřejný zájem je zkulturnění okolí rybníka a získání pozemků, které vlastní pan Sonnek
nikoliv obec Vranov. Dar cca 4.000 m2 pozemků od pana Sonnka je pro obec významné z důvodu zkulturnění lokality a
výstavba 3-4 domů jako pokračování stávající zástavby je rozumný kompromis a domníváme se, že daň za to není příliš
vysoká. Výstavba je podmíněna vypracováním územní studie, jež bude posuzovat možnosti zastavění lokality a její dopad
na okolí. Navržené referendum je z našeho pohledu kritikou práce stávajícího zastupitelstva.
Ing. Arch. Štěpán – nejedná se o kritiku práce zastupitelstva, to si nemyslíme, domníváme se, že se zastupitelstvo dalo
špatným směrem, a mělo by s citlivostí naslouchat názory a požadavky občanů, což podle nás nedělalo. Domníváme se,
že navržené lokality jsou zbytečné, nikdo z nás nechce satelit pro 40 baráků.
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Místostarosta Mgr. Mach – to je nesmysl, jde o část pozemků Nad Motokrosem, v otázce jsou popsány veškeré pozemky,
i ty, kterých se možná výstavba netýká, nikdy v dané lokalitě nemělo být 40 domů. Neuvádíte pravdu, říkáte, že budeme
vyvlastňovat, jedná se o osobní křivdy Pavla Mlýnka, který chtěl danou lokalitu odkoupit. Také jsou zajímavé sousedské
vztahy, když směrem k pozemkům jiného vlastníka je umístěna branka, to je zřejmě po dohodě s panem Sonnekem. Ing.
Krčál – náš zájem a náš postup nemá nic společného s Pavlem Mlýnkem, jsem samostatný a umím se rozhodovat sám
za sebe. Svůj postoj jsem sděloval na všech besedách a nikdy jsem nebyl vyslyšen.
Ing. Arch. Štěpán – se zástavbou u rybníka nesouhlasíme zejména kvůli komunikaci, přeměřoval jsem si to na místě,
budou tam muset být vybudované hradby, aby se dalo stavět a jezdit a kolem stávajících domů se technikou nedá jezdit,
došlo by k jejich poničení.
Mgr. Dobeš – jaká cesta, ta je naplánovaná za rybníkem mimo stávající zástavbu.
Došlo k ujasňování si navržených plánků, neboť Mgr. Dobeš měl poslední plánek a geometrické zaměření před sebou.
Starostka – nevznikne tam žádná opěrná zeď.
Ing. Arch. Štěpán – jde o velké převýšení, budou tam velké terénní úpravy.
Mgr. Dobeš – Ty sám jsi přece dělal také terénní úpravy svého pozemku tak, jako skoro každý na Vranově, lokalitu bude
řešit územní studie a obavy jsou tedy předčasné.
Starostka – občanům byly podávány zkreslené informace, že se budou bourat domy, zahrádky apod., že bude nárůst
obyvatel nad 2.000, žádná z těchto informací není pravdivá.
Ing. Krčál – jak řekl Mgr. Dobeš, že daň není příliš vysoká, je to jeden z pohledů, já se domnívám, že je vysoká, je to
zásah, který se nevyplatí.
Mgr. Dobeš – ano je to o pohledu na to, zda je daň vysoká nebo není, někomu se ÚP líbí a vyhovuje mu a jinému ne. Nikdy
nebude vyhovovat všem beze zbytku a zastupitelé musí zvážit, jaká varianta bude pro obec a občany nejpřínosnější.
Místostarosta Mgr. Mach – momentálně je kolem rybníku skládka, která se nelíbí nikomu. Prostor by se dal upravit na
klidovou zónu.
Ing. Arch. Štěpán – je to veřejný prostor.
Mgr. Dobeš – není, jsou to soukromé pozemky pana Sonneka, které si je může za určitých podmínek i oplotit, a pak tam
nevznikne nic.
Ing. Krčál – vydírá obec.
Mgr. Dobeš – plní svůj slib, který dal, že pozemky kolem rybníka daruje obci, jsou jeho a může si s nimi dělat, co chce.
Přihlásil se RSDr. Holešovský
Starostka – promiňte, byla bych ráda, kdyby se vyjádřili postupně všichni zastupitelé, potom dám prostor dalším dotazům.
Mgr. Černá Z. – je mi líto, že neprobíhala smysluplná komunikace mezi oběma stranami, nebylo zapotřebí to řešit referendem. Mnohem prospěšnější by bylo územní plán doladit a hlavně schválit. Současná situace napomáhá různým
spekulacím a zbytečně vyhrocené atmosféře před volbami. ÚP se projednává celé čtyři roky a někteří občané marně
čekají na jeho schválení.
Ing. Krčál – já jsem měl připomínky dlouho, po celou dobu zpracování nového ÚP, říkali jste, že máme počkat na veřejné
projednání, zase se nic nedělo, referendum byla poslední možnost.
Starostka – proč jste čekali tak dlouho a nechali to až na dny komunálních voleb? Proč jste nepožadovali referendum
již před rokem? Současná situace - pořizovatel předložil na kraj konečný návrh ÚP, čeká se na stanovisko KÚ JMK, s
pořizovatelem jedná pověřený člen zastupitelstva – starostka, vypořádávali jsme se s námitkami a připomínkami, po stanovisku z kraje bude teprve zastupitelstvo odsouhlasovat na veřejném zasedání vypořádání s námitkami a připomínkami
a schvalovat ÚP. Pořizovatel až po intervencích připravil odpovědi na námitky a připomínky, není na to zákonná lhůta.
Pan Křivánek – už se nebudu opakovat, mám stejný názor, který již padl, a připomínky k podání a prezentaci místního
referenda.
Ing. Filka – je to věc názoru, také nesouhlasím se zástavbou Nad Rybníkem, ale potencionálnímu rozvoji se nevyhneme.
Musí se vše pohlídat papírově, aby byla výstavba v souladu s ÚP a s požadavky na rozvoj Vranova, klidová zóna opravdu
chybí.
Ing. Krčál – musel by být odborný posudek, papír snese vše.
Mgr. Dobeš – ÚP je regulativem výstavby v obci a spolu se zákony řeší vše. Čeho se bojíte? Je to zcela legitimní vývoj
obce, který tady stále probíhá, a bylo by chybou mu bránit, je potřeba jej jen usměrnit.
Ing. Arch. Štěpán – nezabraňuji vývoji, nechceme satelity, přistěhovali jsme se sem, že je Vranov jedinečný a není zde
zástavba, jako např. v Soběšicích.
Mgr. Dobeš – tak je lepší obec zakonzervovat, jak potom bude vypadat ZŠ a MŠ, pošta, obchod, doprava, to vše nebude,
když nebudou tyto věci využívány, když naše děti už nebudou mít kde postavit dům a možnost zde bydlet. Takováto
brzda je špatná, měl by se najít určitý kompromis, kterým návrh nového ÚP je, neboť lokalit k zastavění bylo, již od doby
bývalého starosty pana Juhy, navrhováno více, a ty jsme z různých důvodů neakceptovali.
Ing. Krčál – děti budou mít kde bydlet, Vranov je lukrativní, je zde dost nezastavěných ploch a pokud vím, tak je ZŠ i MŠ
plná, když bude víc dětí, tak bude i víc aut.
Pan Skácel – už bylo vše řečeno, je mi 70 let, nechci, aby zde byly satelity, my se 1.000 obyvatel nedožijeme.
Starostka – prosazujeme a prosazovali jsme, aby Vranov nebyl satelitní, ÚP je upravený, zmenšený o velké lokality, a
prostory které zůstaly, nedávají možnost vybudování satelitu, nemůže být 40 domů, na protější straně je 13 domů, takže
se bavíme o stejném množství domů
Ing. Arch. Štěpán – plocha, který je v návrhu dává možnost výstavě 40 domů.
Místostarosta Mgr. Mach – k zástavbě je určená pouze část pozemků, zástavba se netýká všech pozemků, které jsou
popsány v otázce místního referenda.
Starostka – původní – stávající ÚP má 1.100 obyvatel, nový ÚP řeší celou obec, i proluky v obci, na kterých se nedá
momentálně stavět. Pokud bude místní referendum úspěšné, tak se vracíme s novým ÚP do veřejného projednání nebo
bude úplně zastaven a my budeme muset vracet finanční prostředky na něj získané, neboť byla čerpána dotace ve výši
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450.000,--Kč s podmínkou termínu dokončení nového ÚP v roce 2015. Pak se také bude muset znovu řešit nový ÚP.
Domnívám se, že už bylo řečeno vše a dala bych prostor ostatním občanům a jejich dotazům.
Paní Sieglová – musím se ohradit, že se ozýváme až nyní, v roce 2011 byl projednáván nový ÚP, v loňském roce za účasti
paní z úřadu ze Šlapanic a vždy jsme měli připomínky k lokalitě Nad Rybníkem, není to před koncem volebního období,
ozýváme se celou dobu, do dnešního dne nám nikdo neodpověděl.
Starostka – neodpovídá se, vypořádání s námitkami a připomínkami se schvalují na veřejném zasedání a vyvěšují se na
úřední desce.
RSDr. Holešovský – nedocenilo se to od 05/2013, kdy bylo veřejné projednání, zejména lokalita Nad Rybníkem, tendenčně
vyšel článek v MF, je vidět, že pan Sonnek musel lobovat, ať si postaví, jak to mají sousedé ve svahu, já osobně se nechci
dívat na novou zástavbu a opěrné zdi. ZO schvalovalo 1.000 obyvatel i já jsem hlasoval pro, nejsem pro zakonzervování,
šlo i o finanční prostředky od státu, dnes je rozdělování jiné. Referendum považuji za zbytečné, nemělo být, zejména
nemá být spojováno s termínem komunálních voleb. Kdo je připravuje a jaké jsou otázky.
Starostka – myslím, že nic jsme nepodcenili, o ÚP jsme bohužel jednali moc dlouho, řešili jsme vše do podrobností a
postupně jsme ÚP upravovali, abychom nikomu neuškodili. Termín navržený přípravným výborem musíme dodržet, proto
se koná VZZO dnes, abychom splnili zákonem požadované lhůty, nemůže se konat ve stejné místnosti, jako jsou volby,
proto je navržen prostor v ZŠ. Místní referendum připravuje obecní úřad, nese s tím spojené náklady.
Místostarosta Mgr. Mach - ještě upozorňuji na to, že jsme nechtěli po občanech pokutu ve výši 3.000,--Kč za uvedené
chybné údaje či dvojí podpis na jedné petiční listině k místnímu referendu.
Starostka – ano, mohli jsme zahájit správní řízení.
Místostarostka Mgr. Černá – přečetla otázky položené v místním referendu:
„1) Souhlasíte s tím, aby obec Vranov v samostatné působnosti prosazovala všemi zákonnými prostředky pouze takový
rozvoj území obce, který nepovede k navýšení počtu obyvatel obce nad celkový počet 1000 obyvatel?“
„2) Souhlasíte s tím, aby obec Vranov podnikla bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti, včetně rozhodování
o podobě územního plánu obce, k tomu, aby nemohlo dojít k zastavění lokality Nad rybníkem (parc. č. 33, 301, 315/2,
316/1, 316/5, vše k.ú. Vranov u Brna) a Nad motokrosem II (parc. č. 263/3, 263/5, 263/6, 263/7, 263/9, 263/11, 263/12,
263/13, 161/4, 416/1, vše k.ú. Vranov u Brně)?“
Odpovědi na položené otázky budou ano, ne.
Starostka ukončila diskuzi a přistoupila k bodu 3. dnešního jednání.
3. Místní referendum
Starostka navrhla zastupitelstvu schválit termín navržený přípravným výborem, tzn. v termínu konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. 10. 2014, ve stejném čase jako jsou volby, navrhuje schválit místo konání místního
referenda, kterým navrhuje prostory v ZŠ Vranov, neboť referendum nelze konat ve stejné místnosti, ve které jsou volby.
Dále navrhla schválit odměny pro předsedu komise a pro členy komise, a to ve výši 1.300,--Kč pro předsedu a ve výši
1.000,--Kč pro členy.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 32.8 a 32.9:
Návrh usnesení č. 32.8
Zastupitelstvo obce schvaluje konání místního referenda v termínu konání voleb do zastupitelstva obce, tj. ve
dnech 10. a 11. 10. 2014, ve stejném čase jako jsou konány volby. ZO schvaluje místo konání místního referenda
– prostory v ZŠ Vranov.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 32.8 schváleno.
Návrh usnesení č. 32.9
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy komise. Schvaluje odměnu ve výši 1.300,--Kč pro předsedu
komise a ve výši 1.000,--K pro členy komise.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 1 - Skácel
Usnesení č. 32.9 schváleno.
4. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami.
4.1 Darovací smlouva
Starostka předložila ke schválení Darovací smlouvu s Ing. Karlem Sonnekem, na základě které daruje Obci Vranov
pozemky p.č. 29, p.č. 30 a p.č. 33/1, jedná se o pozemky o celkové výměře 2.957 m2, na kterých plánuje obec vybudovat
odpočinkové zázemí pro děti a dospělé. S ohledem na připravované místní referendum je v Darovací smlouvě sjednána
„Rozvazovací podmínka“ účinnosti smlouvy tak, že právní následky této smlouvy pominou, v těchto případech:
a) nebude-li ve lhůtě nejpozději do dne 31. 12. 2015 v obci Vranov vydán územní plán, který pozemky Dárce, a to část
pozemku p.č. 315/4, celý pozemek p.č. 316/1 a celý pozemek p.č. 316/5 v k.ú. Vranov u Brna, jež nejsou předmětem
daru dle této smlouvy, účelově určí jako pozemky, na kterých lze uskutečnit výstavbu rodinných domů (dle ÚP: plochy k
bydlení v rodinných domech) za podmínky zpracování územní studie (dle ÚP: plochy k prověření územní studií), na jejíchž
nákladech se bude Dárce podílet, a nebo
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b) bude-li rozhodnutím místního referenda ve lhůtě nejpozději do dne 31. 12. 2014 v obci Vranov závazně pro Zastupitelstvo obce Vranov stanoveno, že územní plán obce Vranov nebude pozemky Dárce, a to část pozemku p.č. 315/4, celý
pozemek p.č. 316/1 a celý pozemek p.č. 316/5 v k.ú. Vranov u Brna, jež nejsou předmětem daru dle této smlouvy, účelově
určovat jako pozemky, na kterých lze uskutečnit výstavbu rodinných domů (dle ÚP: plochy k bydlení v rodinných domech)
za podmínky zpracování územní studie (dle ÚP: plochy k prověření územní studií. Obec Vranov se zavazuje darované
pozemky do okamžiku jisté účinnosti Darovací smlouvy nepřevést, nezatížit a neprovádět na nich žádné změny.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.10
ZO schvaluje Darovací smlouvu s Ing. Karlem Sonnekem, na základě které daruje Obci Vranov pozemky p.č.
29, p.č. 30, p.č. 33/1 a p.č. 33/2, jedná se o pozemky o celkové výměře 3.486 m2 a pověřuje starostku podpisem
Darovací smlouvu s Ing. Karlem Sonnekem.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2 – Černá Z.
								
Filka
Usnesení č. 32.10 schváleno.
4.2 Smlouva
Starostka předložila ke schválení Smlouvu s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ:
25347942, na základě které bude zajištěna dodávka 286 kompostéru 900 l, 6 kompostérů 2000 l a 1 štěpkovače za částku
ve výši 907.500,--Kč včetně DPH, tj. 750.000,--Kč + 21% DPH ve výši 157.500,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 32.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 32.11
ZO schvaluje Smlouvu s ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942, na
základě které bude zajištěna dodávka 286 kompostéru 900 l, 6 kompostérů 2000 l a 1 štěpkovače za částku ve
výši 907.500,--Kč včetně DPH, tj. 750.000,--Kč + 21% DPH ve výši 157.500,--Kč a pověřuje starostku podpisem
Smlouvu s ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942. 		
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.11 schváleno.
4.3 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo s firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno,
IČ: 25322257, kterým dochází ke změně termínu ukončení a předání předmětu veřejné zakázky do 30. 9. 2015. Datum
předání staveniště je dnem zahájení stavby. ČOV bude mít zkušební provoz v délce trvání 6 měsíců. Zahájení zkušebního
provozu bude 30. 9. 2015 a ukončení 30. 3. 2016 a cenu za dílo ve výši 86,897.369,--Kč bez DPH a bez rezervy a cena
dodatku č. 4 vícepráce 296.743,--Kč, cena bez DPH včetně dodatku č. 4 a bez rezervy činí 87,194.112,--Kč. Vícepráce
spočívají v montáži chybějících 157 ks odbočných tvarovek z kanalizačního řádu a 97 ks zátek DN 150.
Ze zastupitelů:
Pan Křívánek – změn se týká zahájení ne dokončení.
Starostka – ano, termín dokončení zůstává, dodatek řeší posun zahájení prací a navýšení ceny za nezapočítané odbočné
tvarovky.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 32.12:
Návrh usnesení č. 32.12
ZO schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo s firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ: 25322257,
kterým dochází ke změně termínu ukončení a předání předmětu veřejné zakázky do 30. 9. 2015. Datum předání
staveniště je dnem zahájení stavby. ČOV bude mít zkušební provoz v délce trvání 6 měsíců. Zahájení zkušebního
provozu bude 30. 9. 2015 a ukončení 30. 3. 2016 a cenu za dílo ve výši 86,897.369,--Kč bez DPH a bez rezervy a
cena dodatku č. 4 vícepráce 296.743,--Kč, cena bez DPH včetně dodatku č. 4 a bez rezervy činí 87,194.112,--Kč.
Vícepráce spočívají v montáži chybějících 157 ks odbočných tvarovek z kanalizačního řádu a 97 ks zátek DN 150
a pověřuje starostku podpisem Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo s firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174,
Brno, IČ: 25322257.
Výsledek hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 32.12 schváleno.
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 21:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2014
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov

Během prázdnin jsme užívali dovolených a nevyvíjeli žádnou činnost.
Začátkem září byl výjezd na likvidaci obtížného hmyzu a to hned na dvě místa.
Stárci začali nacvičovat besedy na hody a protože nebylo moc nováčků tak nácviky
probíhali v pohodě.
V polovině září jsme zabezpečovali mezinárodní mistrovství v motokrosu konané na
Vranově. Účast šest členů, kteří pomáhali závodníkům zdolávat nástrahy bahnité trati.

Koncem září jsme uspořádali tradiční krojované hody. V pátek proběhlo stavění máje
u hasičky. V sobotu dopoledne bylo zataženo, ale odpoledne vysvitlo sluníčko a svítilo
nám po celou dobu průvodu. Děti ze základní školy i dospělí stárci zatancovali besedy
u hasičky a
myslivny. Celé odpoledne i večer nám hrála Bystřická kapela.
Večerní hodová zábava ukončila poklidný průběh hodů.
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Miloš Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy

ZÁŘÍ JE MĚSÍC ZAČÁTKŮ . . . . . . . . . . . .
( ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK, ZAČÍNÁ PODZIM, ZAČÍNAJÍ KROUŽKY
I JINÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY )
Hned 1. září jsme se sešli všichni u nás ve vranovské škole a školce plni zážitků
a dobrodružství z prázdnin. Někteří ještě nestačili vydechnout a už je zde začínající školní
rok 2014 / 2015, ve kterém jsme přivítali nové prvňáčky a jejich rodiče. Paní starostka
všem popřála hodně školních úspěchů a každému dala tužku plnou sladkostí.
Je povzbudivé se rok co rok scházet s větším počtem dětí. Letos už vranovskou školou
a školkou projde 107 dětí. Předškolní třídu začalo letos navštěvovat hned 16 dětí
a do první třídy nastoupil:
Toník Jedlička, Davidek Bouška, Štěpán Piller, Kuba Trunečka, Honzík Mergl, Terezka
Merglová, Valentinka Skácelová, Stelinka Hrbáčková, Klárka Dufková, Šárka Jelínková,
Eliška Bartošová
Všem dětem přejeme, aby první rok jejich školní docházky byl co nejvíce pozitivní, plný
nových událostí a v červnu si odnesly co nejvíce jedniček. Rodičům co nejklidnější průběh
velkých změn a hlavně hodně síly na povzbuzování ve školní práci svých dětí.
Za ZŠ a MŠ Vranov, Zuzana Černá
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Z obecní kroniky

Tenkrát o volbách
Blížící se volby do vranovského zastupitelstva jsou ideální příležitostí k letmému pohledu
do obecní kroniky na zmínky, které tento pravidelný demokratický rituál popisují. Kronika ovšem autenticky zaznamenává až první volby po pádu rakousko-uherské monarchie,
které se konaly roku 1919.
Ty se uskutečnily jako vůbec první volby ve svobodném československém státě 15. června
v prvním poválečném roce. Podle nového volebního řádu pro volby do obcí bylo zavedeno
všeobecné, rovné a tajné hlasovací právo. Volit mohl každý občan starší 21 let s minimálně
tříměsíčním pobytem v obci. Do senátu mohli však volit obyvatelé starší 26 let.
Dnes to zní jako samozřejmost, ale ve své době to byla změna revolučního kalibru. Předně
– až do roku 1848 se v c.k. monarchii pochopitelně žádné obecní volby nekonaly. Do té
doby jmenovala suverénní lichtenštejnská vrchnost vranovské rychtáře podle vlastního
uvážení.
První volby do obecních zastupitelstev se tedy konaly až po revolučním roce 1848, kdy
bylo zrušeno poddanství a robota, a tím i veškerá pravomoc vrchnosti nad poddanými.
Liberálové vybojovali na císaři mimo jiné i zřízení obecní samosprávy. Pro Vranov to ale
nejspíš žádnou kvalitativní změnu nepřineslo, soudě alespoň podle toho, že prvním starostou byl v roce 1849 zvolen Ignác Jašek, tedy nikdo jiný než dosavadní rychtář.
Když vezmeme v úvahu tehdejší volební systém, nelze se tomu ani divit. Volební právo do
obecních orgánů bylo totiž založeno na principu zastoupení jmění, a dále náleželo pouze
státním občanům mužského pohlaví (kteří z něho nebyli vyloučeni např. pro spáchání
trestného činu), byli svéprávní, zletilí a platili přímou daň v předepsané výši. Volební
právo bylo tehdy dokonce přiznáno i obchodním společnostem, družstvům či třeba akciovým společnostem.
V každé místní obci se volilo do obecního výboru a také do užšího orgánu, jímž bylo
obecní představenstvo. Do obecního výboru se podle říšského zákona zpravidla volilo
ve třech volebních sborech. Přípravný volební výbor jednoduše rozdělil sumu, která
reprezentovala všechny přímé daně odváděné v obci, na tři přibližně stejné díly. Voliči
(poplatníci) pak byli seřazeni od největšího po nejmenšího poplatníka. Do prvního volebního sboru byli zařazeni ti nejbohatší, ve druhém sboru byli zahrnuti střední poplatníci
a ve třetím nejmenší poplatníci. Každý z těchto sborů volil třetinu obecního výboru.
Takto byla zvolena první vranovská obecní reprezentace. V čele obce stál už zmíněný
Ignác Jašek, jen jeho titul se změnil z rychtářského na starostenský. Radními byli Martin
Procházka z Vranova a jistý Švyhla z Útěchova. Útěchov totiž tvořil s Vranovem jednu
společnou politickou obec až do roku 1923. Obecní výbor měl tehdy celkem 11 členů.
Vranov měl tehdy zhruba 450 obyvatel.
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Obecní samospráva byla zvolena na tři roky. Brzy po volbách se ale císařský dvůr dokázal
otřepat z revolučního šoku a ministr vnitra Bach obnovil absolutistický režim. Nicméně na
obecní samosprávu si netroufl. Ignoroval ale původní plán, že vedení obcí se bude obnovovat každé tři roky. První vranovská samospráva tak vládla rekordních 12 let, až do jara
roku 1861, kdy se po pádu Bachova absolutismu uskutečnily další volby. Výměna v křesle
vranovského starosty se ale uskutečnila až v roce 1868, kdy Ignáce Jaška po úctyhodných
33 letech vystřídal František Holešovský z čísla 66.
Během druhé poloviny 19. století se Vranov nenápadně měnil ze zemědělské obce na
vesnici se silným dělnickým zastoupením. Stále víc lidí nacházelo práci v prosperujících
fabrikách v Brně, Blansku a Adamově. V roce 1906 se ve Vranově ustavila sociálně demokratická strana a rok od roku sílila. Nebylo tedy divu, že v prvních volbách ve svobodném Československu zvítězila právě ona.
Těmto volbám předcházela ještě rozpačitá epizoda z rozbouřených dní pádu monarchie,
když v neděli 3. listopadu do pracovny starosty Karla Holešovského napochodovali
členové narychlo ustaveného Národního výboru Josef Skoupý, Pavel Šebela, František
Skála, Jan Bauer a Josef Šoukal, tedy vesměs členové sociální demokracie, a sebrali starostovi obecní knihy. Okresní politická správa je sice brzy nato donutila písemnosti starostovi vrátit, nicméně dva zástupci socdem byli vzápětí přeci jen vranovskou samosprávou
do obecního výboru v zájmu zmírnění napětí kooptování.
Řádné volby z 15. června 1919 popsal kronikář Metoděj Drexler z perspektivy šestiletého
odstupu až v roce 1925, přesto ale živě: „Politický kvas ve všech myslích bují nepřetržitě
celou zimu 1919, vybíjí se hlavně na schůzích a čtením novin. Ruch byl živý. Zpočátku
byl klid, až později starší občané vystoupili s různými námitkami a podali prostřednictvím
Jana Svítila druhou kandidátku, a to za skupinu domkařů,“ zapsal Drexler. Domkaři,
reprezentující především malorolníky, byli outsidery. Mocná vranovská sociální demokracie měla totiž na dnešní dobu neuvěřitelných 120 řádných členů. Výsledek voleb tomuto
rozložení sil odpovídal. Sociální demokraté získali 293 hlasů a 11 mandátů, domkaři 94
hlasů a mandáty jen tři.
V rodině Svítilů bylo asi veselo. Starostou se totiž stal Rudolf Svítil, zámečník z čísla
34. Jeho náměstkem se stal populární restauratér Eduard Skřivánek, který provozoval
legendární hostinec v budově dnes chátrajícího čísla 10 naproti kostelu. Domkaři získali post druhého náměstka, byl jím Karel Holešovský. Samospráva se v atmosféře
porevolučního nadšení pustila čile do práce, neboť „byl již čas, starý výbor se scházel jen
na polovinu, jeho členové neměli již ten zájem o obec, nechávajíc vše na vyřízení zastupitelstvu novému, kteréž nezklamalo,“ pochválil kronikář Drexler novou garnituru, jíž byl
ostatně jako zastupitel za socdem členem.
Než se mohly uskutečnit další volby v pořadí, udála se řada podstatných věcí. Starosta
Svítil onemocněl a z funkce odstoupil. Nahradil ho už zaznamenaný Josef Skoupý, jemuž
se ale pod rukama začala vranovská sociální demokracie drolit. Příčinou byl drtivý nástup
komunistů. Byl tak silný, že v roce 1922 se téměř kompletní klub socdem v zastupitelstvu
změnil v klub komunistický, a to včetně starosty.
Následujícími volbami v roce 1924 žila celá ves. „Již zaznamenati všude živý hovor,
dělají se hloučky, sestavují kandidátky, navazují se nové známosti… Teď před volbami
teprve se vidí, jak starostlivé občany má obec, neboť někteří již samou láskou k obci
zajisté již alespoň jeden pár podešví roztrhali,“ zapisuje sarkasticky kronikář. Výsledky?
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Bylo odevzdáno 331 hlasů, komunisté získali 149, a tím pádem sedm mandátů, socdem
109 hlasů a pět mandátů a lidovci 73 hlasů s třemi mandáty. Ve funkci starosty pokračoval
soustružník z Královopolské Josef Skoupý. Za povšimnutí stojí, že v zastupitelstvu
se objevila první žena, malorolnice Terezie Sedláčková, a to v dresu komunistů.
V březnu 1928 se počet kandidujících stran opět rozšířil, přestože vranovská sociální
demokracie mezitím zcela vyklidila scénu. Komunisté získali šest mandátů, lidovci tři,
národní socialisté šest. Živnostenskou stranu volilo jen 16 lidí, mandát nezískala. Při volbě
starosty se ale strhla hádka, následoval jeden protest za druhým, až se musela v červnu
volba za přítomnosti okresního náčelníka opakovat. Starostu získali díky koalici s lidovci
národní socialisté v osobě Františka Holešovského. Komunisté vzápětí oznámili, že na své
mandáty rezignují. Když jim ale okresní komisař pohrozil, že jim odebere volební právo,
po pětiminutové poradě vzali svou rezignaci zpět.
Za zmínku ovšem rozhodně stojí zájem Vranovanů o volbu. Z 372 voličů se voleb
zúčastnilo 356 lidí! To reprezentuje téměř 96procentní volební účast…
Ve volbách o čtyři roky později už starosta František Holešovský kandiduje za živnostníky,
národní socialisté ztratili o jeho služby zájem. Síly se poněkud vyrovnávají. Národní
socialisté mají pět mandátů, komunisté čtyři. Znovuobnovená sociální demokracie, lidovci a živnostníci získali po dvou mandátech. Z 415 vranovských voličů hlasovalo 385 (žen
215, mužů 200), volební účast činila 93 procent. Jméno Holešovský nicméně v čele obce
zůstává – stal se jím Karel, syn někdejšího starosty, který v této funkci ještě za Rakouska
prožil i dlouhé válečné roky. Jeho syn tehdy nemohl tušit, že ho v této roli čeká obdobný
osud – bude starostou až do roku 1945.
První poválečná scéna z 13. května 1945 nápadně připomíná obdobnou situaci po skončení
1. světové války: „Dnes na radnici bouřlivá schůze. Volí se Národní výbor 15 členů. První
národní výbor jmenoval starostu: předseda Řeholka Karel,“ zapsal Drexler do kroniky.
Nově zvolený Národní výbor pak slíbil lepší zásobování chlebem a masem. Pro ilustraci
– v té době činily příděly na osobu 200 gramů chleba na den a 200 gramů masa na týden.
Převzetí vlády má ale tentokrát jakž takž slušnou úroveň. Nový starosta „poděkoval vřele
odstupujícímu starostovi Karlu Holešovskému za úspěšné a obezřetné vedení obce za dob
okupace“.
Už v srpnu 1945 byl ale hlasy komunistů z vedení obce odvolán jak Řeholka, tak místostarosta Alois Klíma. „Celé jednání bylo pro širší veřejnost vedeno dosti nejasně,“
poznamenal k té věci kronikář mnohoznačně. Do čela obce se vrátil národní socialista
Karel Holešovský se svým zástupcem, komunistou Karlem Hemzalem. Ti Vranov dovedli
až k řádným obecním volbám v roce 1946. Konaly se 20. května. Přišlo k nim 478 z 498
vranovských voličů. Vyhráli komunisté se 191 hlasy, za nimi národní socialisté se 110
hlasy, lidovci s 98 hlasy a sociální demokraté se ziskem 76 hlasů. Starostou se stal Alois
Dostál. Na podzim 1947 Dostál “z existenčních důvodů“ z funkce odstoupil. Nahradil ho
jiný komunista, Stanislav Marek. K okamžiku, kdy se volby na dlouhá desetiletí stanou
fraškou, už chybělo jen pár měsíců. Zápisy z pozdějších dob bohužel z pohledu kronikáře
ztrácejí obsah, a tak se jim budeme věnovat někdy jindy a v jiných souvislostech.
Pavel Galík, vranovský kronikář
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TJ Sokol Vranov
Přes léto se odáhrál 2. ročník MB CUP BEACHVOLEJBAL VRANOV 2014, které se skládá z 5ti turnajů. Celkem se zúčastnilo přes 30 hráčů. Turnaj se odehrával na beach hřišti
za školou a letos bylo k dispozici občerstvení. Poslední kolo turnaje se konalo 6.9.
a zúčastnilo se pouze 6 týmů. I přes malý počet hráčů jsme se výborně pobavili a zahráli si.
Na třetím místě se umístila Jarča Dostálová s Katkou Jetelinovou, na druhém místě Kamča
Růžičková s Ondrem Nedomou a na prvním místě Nikol Vrbová s Simonou Valáškovou.
V posledním kole beachvolejbalového turnaje se hraje i o putovní pohár který vyhrála
Jarmila Dostálová s celkovým počtem 12 bodů. Hned za ní, s počtem 11 a 10 bodů se
umístila Katka Klimešová z Lelekovic a Nikol Vrbová.
Tímto bych chtěla poděkovat všem hráčům,kteří se zúčastnili, Restauraci u Libora, která
poskytla občerstvení a hlavně obci Vranov za občerstvení pro hráče zdarma na posledním
turnaji.
Přejeme příjemný podzim.
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Za TJ Sokol Vranov, Nikol Vrbová
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Kalendář plánovaných akcí

10. - 11. 10.
pátek-sobota

- Volby do zastupitelstev měst a obcí

		

- Místní referendum

30. 11.		
neděle

- Tradiční rozsvícení Vánočního stromu

Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.

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

vranov.cz
Nově zde najdete odkaz na
interaktivní mapu obce,
kde návštěvníci mohou
nahlédnout do katastru
nemovitostí, najít čísla
popisná budov, čísla parcel
a podobně.
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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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