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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
vychází první číslo zpravodaje nově zvoleného zastupitelstva obce Vranov. Máme za sebou ustavující zasedání, kde byli jednotliví zastupitelé zvoleni do svých funkcí. Došlo ke
změně v uspořádání obecního úřadu, na následující volební období byl zvolen pouze jeden
místostarosta, kterým se stal pan Miloslav Křivánek a já jsem byla opět zvolena do funkce
starostky. Jaké další funkce obsadili jednotliví zastupitelé si můžete přečíst na dalších
stránkách tohoto zpravodaje v zápise z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vranov.
První společnou akcí nového zastupitelstva bylo tradiční rozsvícení vánočního stromu,
kterým jsme společně vstoupili do předvánočního času. Děkuji všem, kteří se svým
přičiněním na vydaření této akce podíleli.
V následujícím roce nás čeká mnoho práce se zahájenou a dlouho očekávanou stavbou
Kanalizace a ČOV v obci Vranov. Práce postupují dle harmonogramu a o stavu Vás informujeme na internetových stránkách obce Vranov www.vranov.cz a na úřední desce.
V dotčených lokalitách jsou občané podrobně informováni o neprůjezdnosti komunikací
v okolí jejich bydliště na operativně organizovaných schůzkách. Po novém roce pro Vás
připravíme speciální zpravodaj s podrobnějšími informacemi o stavbě kanalizace a ČOV
v naší obci.
Přeji Vám všem jménem zastupitelstva obce a jménem svým radostné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Kateřina Jetelinová, starostka
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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vranov,
konaného dne 6. 11. 2014, od 18:00 hodin
v sále Obecního domu Vranov, Vranov 24
(§ 95 zákona o obcích)
Přítomni: Černá Andrea, Černá Zuzana, Filka Eduard, Jetelinová Kateřina, Klíma Jan, Křivánek Miloslav, Mach
Richard, Skácel Jindřich a Škarecký Robert
Zahájení: 		
Ukončení:		
Účast občanů:

18:00 hodin
18:35 hodin
16

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00. hodin dosavadní starostkou
obce Ing. Kateřinou Jetelinovou (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014 v 16:00 hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vranov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 25. 10. 2014 do 6. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Do nového zastupitelstva byli zvoleni (dle abecedy):
Černá Andrea
Černá Zuzana
Filka Eduard
Jetelinová Kateřina
Klíma Jan
Křivánek Miloslav
Mach Richard
Skácel Jindřich
Škarecký Robert
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1), konstatovala, že přítomno je 9
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vranov a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Bod 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jindřicha Skácela a pana Jana Klímu a zapisovatelkou paní Andreu
Černou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dala hlasovat o Návrhu usnesení č. 1:
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Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Vranov určuje ověřovateli zápisu pana Jindřicha Skácela a pana Jana Klímu a zapisovatelkou paní Andreu Černou.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9
Proti 0 		
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2. Schválení programu
Předsedající přistoupila k bodu 2. Schválení programu. Seznámila přítomné s návrhem programu, který byl zveřejněn na
úřední desce a elektronické úřední desce.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení pořádkové, kulturní a sportovní komise a stavební komise
a) určení počtu členů pořádkové, kulturní a sportovní komise a stavební komise
b) volba předsedy pořádkové komise
c) volba předsedy kulturní a sportovní komise
d) volba předsedy stavební komise
e) volba členů pořádkové komise
f) volba členů kulturní a sportovní komise
g) volba členů stavební komise
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Diskuse
Předsedající navrhla vypustit bod 5. Písmeno g) volba členů stavební komise.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dala hlasovat o Návrhu usnesení č. 2:
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o
obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení pořádkové, kulturní a sportovní komise a stavební komise
a) určení počtu členů pořádkové, kulturní a sportovní komise a stavební komise
b) volba předsedy pořádkové komise
c) volba předsedy kulturní a sportovní komise
d) volba předsedy stavební komise
e) volba členů pořádkové komise
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f) volba členů kulturní a sportovní komise
g) volba členů stavební komise
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Diskuse
Výsledek hlasování: 		
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3. Volba starosty a místostarosty
3a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 3:
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Vranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9
Proti 0		
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 4:
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Vranov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9		
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 5:
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9		
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta
bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
3d) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní Zuzana Černá navrhla zvolit do funkce starostky paní Ing.
Kateřinu Jetelinovou, která získala v komunálních volbách největší počet hlasů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 6:
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Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Vranov volí uvolněnou starostkou paní Ing. Kateřinu Jetelinovou.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0
Zdrželi se 1 - Jetelinová
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Neboť předsedající byla zvolena starostou, poděkovala za zvolení a pokračovala ve vedení dnešního ustavujícího
zasedání.
3e) Volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní Andrea Černá navrhla zvolit do funkce místostarosty pana
Miloslava Křivánka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 7:
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Vranov volí neuvolněným místostarostou pana Miloslava Křivánka.
Výsledek hlasování:		
Pro 8 		
Proti 0		
Zdrželi se 1- Křivánek
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy finančního nebo kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 8:
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Vranov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9		
Proti 0		
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
4b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedkyně finančního výboru paní Mgr. Andreu Černou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 9:
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Vranov volí předsedkyní finančního výboru paní Mgr. Andreu Černou.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0
Zdrželi se 1 – Černá A.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
4c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Mgr. Richarda Macha.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 10:
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Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Vranov volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Richarda Macha.
Výsledek hlasování: 		
Pro 7		
Proti 0
Z
Zdrželi se 2 – Černá Z.
							
Mach
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
4d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Andrea Černá navrhla zvolit členem finančního výboru paní Ivanu Kapounovou a pana Mgr.
Michala Dobeše.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 11:
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Vranov volí členy finančního výboru paní Ivanu Kapounovou a pana Mgr. Michala Dobeše.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9		
Proti 0		
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
4e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Richard Mach navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Eduarda Filku a pana Ing. Tomáše
Jedličku
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 12:
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Vranov volí členy kontrolního výboru pana Eduarda Filku a pana Ing. Tomáše Jedličku.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0
Zdrželi se 1 - Filka
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod 5. Zřízení pořádkové, kulturní a sportovní komise a stavební komise
5a) Určení počtu členů pořádkové, kulturní a sportovní komise a stavební komise
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo pořádkovou, kulturní a sportovní komisi a stavební komisi, přičemž každá
z nich bude mít tři členy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Mgr. Mach podal protinávrh, aby kulturní a sportovní komise byla měla pět členů.
Předsedající nechala hlasovat o protinávrhu o usnesení č. 13:
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Vranov zřizuje pořádkovou, kulturní a sportovní komisi a stavební komisi. Pořádková a
stavební komise bude tříčlenná a kulturní a sportovní komise bude pětičlenná.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0
Zdrželi se 1 – Černá A.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
5b) Volba předsedy pořádkové komise
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy pořádkové komise pana Jindřicha Skácela.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 14:
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Vranov volí předsedou pořádkové komise pana Jindřicha Skácela.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0
Zdrželi se 1 - Skácel
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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5c) Volba předsedy kulturní a sportovní komise
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedkyně kulturní a sportovní komise paní Mgr. Zuzanu Černou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 15:
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Vranov volí předsedkyní kulturní a sportovní komise paní Mgr. Zuzanu Černou.
Výsledek hlasování: 		
Pro 7		
Proti 0
Z
drželi se 2 – Černá Z
								
Mach
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
5d) Volba předsedy stavební komise
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy stavební komise pana Roberta Škareckého.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 16:
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Vranov volí předsedou stavební komise pana Roberta Škareckého.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0
Zdrželi se 1 - Škarecký
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
5e) Volba členů pořádkové komise
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy pořádkové komise. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Jindřich Skácel navrhl zvolit členem pořádkové komise pana Ing. Pavla Filku a pana Bedřicha
Valáška.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 17:
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Vranov volí členy pořádkové komise pana Ing. Pavla Filku a pana Bedřicha Valáška.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0		
Zdrželi se 1 - Filka
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
5f) Volba členů kulturní a sportovní komise
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturní a sportovní komise. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní Mgr. Zuzana Černá navrhla, aby volba členů kulturní a sportovní komise byla
vzhledem ke schválené změně počtu členů kulturní a sportovní komise schválena na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 18:
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Vranov schvaluje přesunutí volby členů kulturní a sportovní komise na příští veřejné
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: 		
Pro 8		
Proti 0		
Zdrželi se 1 - Mach
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Bod 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích)
ve výši 17.941,--Kč, a to ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Předsedající dále navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna
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ve výši 460,--Kč, a to ode dne přijetí usnesení, kterým bude rozhodnuto o výši odměn, v případě náhradníka na uvolněný
mandát bude odměna náležet ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil a na kterém složil slib.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo určilo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce (§ 77 odst. 3
písm. b) zákona o obcích).
Předsedající dále navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 77 odst. 3 písm. b) zákona
o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru a komise a neuvolněného člena zastupitelstva v celkové výši 1.520,-Kč a odměna za výkon funkce člena výboru a komise zastupitelstva a neuvolněného člena zastupitelstva v celkové výši
1.210,--Kč, a to ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru a komise (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby o výše uvedeném bylo hlasováno jedním usnesením.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Předsedající nechala hlasovat o Návrhu usnesení č. 19:
Návrh usnesení č. 20:
1) Zastupitelstvo obce Vranov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta 17.941,--Kč,
předseda výboru nebo komise 1.060,--Kč,
člen výboru nebo komise 750,--Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,--Kč.
2) Zastupitelstvo obce Vranov v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z dále uvedeného výčtu: předseda výboru nebo komise, člen výboru
nebo komise a člen zastupitelstva bez dalších funkcí) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1).
3) Zastupitelstvo obce Vranov v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil a na kterém složil slib. V případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru,
člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: 		
Pro 9		
Proti 0		
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 7. Diskuse
Předsedající poděkovala zastupitelům za zvolení starostkou a občanům za hlasy, které jí dali v komunálních volbách.
Požádala o trpělivost při výstavbě kanalizace a ČOV ve Vranově, kterou věří, že zdárně zrealizujeme v termínu, čímž
dojde ke zlepšení životního prostředí v obci. Slíbila, že bude pracovat ku prospěchu obce a občanů Vranova. Na závěr
ještě jednou poděkovala.
Předsedající předala slovo ostatním členům zastupitelstva:
Místostarosta pan Křivánek – poděkoval za zvolení místostarostou, i když je to „danajský dar“, neboť bude mít na starosti
zdárné dokončení kanalizace a ČOV Vranov. Bude k dispozici občanům v úředních hodinách, pokud budou mít jakékoliv
dotazy ohledně kanalizace, mohou se na něho obrátit.
Z občanů:
RSDr. Holešovský:
Poblahopřál všem zvoleným členům zastupitelstva, popřál všem hodně zdaru v novém období. Věří, že se poučili z chyb
a budou pokračovat v započaté práci a očekává slíbené programové prohlášení, zdárné dokončení kanalizace a věří, že
zastupitelé budou naslouchat hlasu občanů (referendum bylo zbytečné).
Předsedající poděkovala a v 18:35 hodin ukončila zasedání zastupitelstva.
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 11. 2014
Zapisovatel:
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Mgr. Andrea Černá
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Poslední letošní akcí ve sboru bylo kácení máje. 15. 11. v 15:11 hod. začalo kácení máje,
kterou výherce daroval hasičům. Sešli jsme v hojném počtu a po skácení a uklizení máje
jsme poseděli v hasičce u dobrého guláše a něčeho ostřejšího k pití. S blížícím se koncem roku ještě připravujeme zazimování techniky a úklid hasičské zbrojnice. Začátkem
prosince vyjížděla naše jednotka k několika spadlým stromům při ledové kalamitě. V lednu
zhodnotíme činnost za letošní rok na Výroční valné hromadě dne 17. 1. 2015 v 15.hod.
Závěrem děkuji členům a členkám sboru za to, že věnují svůj elán a volný čas činnosti
našeho sboru. Spoluobčanům děkuji za podporu našeho sboru a za účast na akcích
pořádaných sborem. Také všem sponzorům za finanční podporu a dary.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů na Vranově přeji
Všem spoluobčanům klidné prožití Vánočních svátků,
veselého silvestra a dětem hodně krásných dárků pod
stromečkem.
                        Miloslav Křivánek, starosta SDH
Členům zásahové jednotky děkuji za činnost vykonanou při výcviku, údržbě hasičské techniky a účasti na
výjezdech v tomto roce. Veselé vánoce a hezký nový
rok.
                    Libor Holešovský, velitel zásahové jednotky

TJ Sokol Vranov
Vážení příznivci zdravého pohybu,
přejeme vám pohodové svátky vánoční, klid, spokojenost a radost ze setkání s blízkými
lidmi. Do nového roku hodně zdraví, sportovních aktivit a příjemných zážitků nejen ve sportu.
    Jarmila Dostálová
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Školní zprávy
Vánoční čas se nachýlil a v rámci mateřské školky bych Všem chtěla popřát, aby
i tyto Vánoce mohly být pro každého něčím vzácné, zvláštní, byť se v našem životě opakují už kdoví po kolikáté. Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Právě tu radost,
kterou „dospělí“ často přehlíží ve shonu a v každodenních starostech, nám děti přirozeně,
s lehkostí ukazují a dávají. Rozzářené oči dětí jsou velkou zpětnou vazbou o spokojenosti
a štěstí.
Tak i mateřská školka jako prostředí, které ovlivňuje vývoj dítěte, směřuje k naplňování pozitivních potřeb dětí. V rámci podmínek tříd se snažíme o tvořivou práci s dětmi. Využíváme
výtvarné, pohybové, hudební a jazykové činnosti. Pro lepší poznání dětí, zintenzivnění
spolupráce s nimi a zároveň sdílení společných zážitků, nabízíme „nadstandartní aktivity“ - výuku angličtiny, pohybově-taneční kroužek, výtvarníček, flétničky a týdenní pobyt
na školce v přírodě. Logopedickou podporu zařazujeme jako speciální individuální péči,
která současně probíhá v celkovém vzdělávání dětí. Ke vzdělávací rovině patří rozvíjení
znalostí, vědomostí, schopností, řeči (rozšiřování slovní zásoby, čtení pohádek a příběhů,
zpívání, říkanky a básničky), podporování zvědavosti, reagování na otázky, na které děti
potřebují znát odpovědi. Vzájemnou interakci mezi dětmi, vytváření nových citových vazeb a sebepoznávání vlastních možností a limitů dává proces „hry“. Hru můžeme označit
jako základní psychickou potřebu dítěte. Děti si hrály z hlediska fylogeneze vždy. Působí
jako ukazatel toho, na jaké vývojové úrovni se dané dítě nachází. Hry mohou mít mnoho
podob a mnoho významů, ať jsou to hry manipulační, sloužící ke zdokonalení jemné motoriky, prostorové orientace, představivosti, či pohybové hry, které uvolňují napětí, procvičují
tělesné funkce, uspokojují přirozenou radost z pohybu, rozvíjí pohybové schopnosti - sílu,
rychlost, vytrvalost, obratnost a flexibilitu. K osvojení různých rolí pomáhají hry napodobovací. Hra také uvolňuje napětí, řeší konfliktní situace a především díky hře se dítě učí.
Ve školce rozlišujeme hry s pravidly a hry volné. Volné hry jsou zcela v organizaci dětí a
vymýšlí si je a realizují samy. Tyto hry jsou jakousi reprodukcí skutečnosti, která může být
skutečností jen v očích dítěte, nikoliv reálnou. Mezi tradiční školkové hry patří stavění z lega
a kolejí, autodráhy, vytváření různých domečků, lodí, garáží, silnic s dalšími herními prvky,
námětové hry jsou v kuchyňce, s panenkami, se zvířátky i s hudebními nástroji. U dětí
jsou také oblíbené deskové hry, puzzle, navlékání korálků, prohlížení knížek a časopisů,
práce s plastelínou a nyní nově s kouzelným pískem. Děti mají zpravidla „silnou“ potřebu
vlastního kreslení, vytváření různých „koláží“ z papírů nebo z omalovánek. Logopedická
výuka je zpestřována výukovými programy na tabletu, který děti velmi poutá. Prozatím
však zůstáváme v preferenci „obyčejných“ her než ve využívání elektronických pomůcek.
Každý měsíc dětem nabízíme divadelní představení přímo ve školce, probíhají krátké
muzikohrátky se zpíváním, uskutečňujeme plavecký výcvik v rámci 2. pololetí. Na Vánoce
a k svátku maminek pořádáme veřejné vystoupení s programem dětí (besídky).
Třída Mš v Základní škole vzdělává především děti v posledním ročníku mateřské školy (tj.
děti ve věku 5-6). Školní prostředí nabízí postupnou adaptaci na přechod do 1.třídy, přináší
jiné možnosti než mají děti ve třídě mš 242 (prostorové podmínky, odlišné herní prvky,
využívání tělocvičny, zaměření se na školní přípravu společně se školou). Předškolní děti
z této třídy jezdí do Brna na výlety (divadlo Radost, Polárka, planetárium, ZOO, muzea,
10
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výstavy, přírodovědné programy - Jezírko).
Během roku děti seznamujeme s okolím, s místními pamětihodnostmi a pro děti „zajímavými místy“ (např. exkurse v hasičce, vranovský kostel, knihovna, studánka atd..). Nabízíme
4 x do roka dílničky – vyrábění jednoduchých výrobků s rodiči. Pro děti je to velice významný a emotivní zážitek, kdy si užívají radost z přítomnosti maminky nebo tatínka ve školce.
Venkovní aktivity se řadí do výchovně-vzdělávacího působení. Zachováváme stabilitu i
rozmanitost v průběhu vycházek. Děti potřebují „svá“ místa pro opakující se a navazující
činnosti a zároveň podněty, které je obohacují v poznávání a v rozvíjení jejich osobnosti.
Nejraději mají místa, kde mohou pokračovat ve své hře např. dostavovat domečky, prozkoumávat další pařezy nebo se realizovat na pískovištích.
Vzhledem k naplněnosti tříd se děti vedou k větší samostatnosti v oblasti sebeobslužných
dovedností, ve stolování, v oblékání, v orientaci ve svých věcech, jejich ukládání a
používání apod.
Předškolní období je velmi důležité pro rozvoj sociálních rolí, základních citových projevů,
utváření vlastního Já (rozvoj sebepojetí, sebehodnocení). Základ pro formování mezilidských vztahů je dítěti předáván v rodině, tak i v předškolním věku v dětském společenství.
I proto dochází k nárůstu významu vrstevníků pro dítě. Nejvýznamnějším vztahovým rámcem dítěte v tomto období nadále zůstává rodina, která poskytuje zdroj jistoty, bezpečí,
zázemí a bezvýhradného přijetí.
Zachováním vzájemné spolupráce rodičů a mateřské školy kladně příspíváme ke spokojenému a zdravému životu dětí. Všem přejeme kouzelné Vánoce a na krásné zážitky
bohatý rok 2015.
                        Hana Pelánová, MŠ Vranov

Projektový den „VRANOVSKÝ LES“ – 13.11.2014
Pro letošní rok se našim dětem naskytla možnost po vzájemné domluvě s ŠLP Křtiny
výsadby části lesa. Vše se uskutečnilo v rámci projektového dne Vranovský les s cílem
seznámit žáky, jakým přínosem je les pro člověka.Zdálo se nám lákavé a zároveň zajímavé, aby se děti vlastními silami podílely na řízené obnově
lesa a mohly si tak říci, že i
ony udělaly něco pro přírodu a
další generace. Vybrané místo v
Aleji bylo přímo ideální a dnešní
kolemjdoucí mohou v dané
lokalitě objevit malé modříny
obklopené dřevěnými kůly se
jmenovkami dětí, které strom zasadily. Na památku tu umístíme
i informační ceduli se stručným
popisem.
Rádi bychom poděkovali ŠLP
Křtiny za výpomoc, instalaci
laviček/stolků i dodání stromků a
Obci Vranov, která v této lokalitě
zbuduje nové herní prvky.
12 / 2014
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VÝSTAVA ,,ČASOSTROJ”
Letošní výstava dětí ze školy i školky ve Vranově nás zavedla do minulosti dávné i nedávné.
Děti ze 3. třídy postavili časovou bránu – časostroj, který nás přenesl do dob dávno minulých. Maličko nahlédnout jsme mohli i do budoucnosti.

Přímo v Obecním domě jste se mohli seznámit s pravěkými malbami, soškami i lovci
mamutů. Potkali jsme skutečnou egyptskou mumii a rytíři spolu s krásnými dámami nám
představili středověké hrady, erby, zbroj a oblečení. Na Kolumbově Santa Marii jsme nakonec dopluli až do novověku s jeho moderními vynálezy. Létající vzducholodě, balóny,
historické automobily a parní lokomotivy nás dopravily až k cestě člověka na měsíc.
Okénkem do budoucnosti byly návrhy rozhledny, která by mohla jednou vzniknout cestou
na Vranov na Zavíráku.
Zahájení proběhlo za hojného počtu návštěvníků a my s dětmi už přemýšlíme, čím Vás při
příležitosti svátku 17. listopadu překvapíme příště.
Za rok opět na shledanou se těší výtvarníci ze školy i školky.
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FLORBALOVÝ TURNAJ
Stalo se již tradicí, že se naše škola pravidelně účastní florbalových turnajů, které se v
okrese Brno-venkov potažmo Jihomoravském kraji konají. A to natolik úspěšně, že se za
poslední dva roky naši florbalisté pravidelně objevují na stupních vítězů.
Vše začalo před třemi lety, kdy se florbaloví průkopníci vranovské školy probojovali na turnaji pořádaném Českou florbalovou unií na čtvrté místo a odstartovali tak pořádný zájem o
tento sport na naší škole. V následujícím roce už parta kolem Filipa Zelinky a Matesa Kůry
vystoupala v již zmíněném turnaji na třetí příčku a v prosinci hraném Vánočním turnaji v
Kuřimi, kde všechny zápasy vyhráli a obsadili tak místo nejvyšší, postoupili do okresního
kola.
Dalo by se očekávat, že následovníci to budou mít mnohem těžší, když v letošním roce
musí obhájit předchozí úspěchy bez dřívějších opor a každý čeká, že se bude vyhrávat
jako na běžícím pásu. O to víc bylo pro pokračující hráče překvapením, jak úspěšní v
listopadu tohoto roku byli, když v konkurenci 10 velkých úplných škol a škol florbalových
obsadili na turnaji CFbU Think Blue. Cup v Pohořelicích 2. místo.
Chtěli bychom poděkovat šestici statečných ve složení Patrik Macháček, Patrik Hájek,
Kryštof Dobeš, Jakub Klimeš, Matouš Komosný a Martin Jonáš za skvělou reprezentaci a
popřát jim v dalších zápasech hodně vítězství.

Přejeme krásné a pohodové Vánoce, plné pohádek a úsměvů z dětských tváří.
Do Nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí na každém kroku a optimismus do žil.
Za všechny zaměstnance ve škole i školce na Vranově Zuzana Černá, ředitelka školy.
12 / 2014
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Farní okénko
Ještě čekáš? Ještě dnes hledáš? Ať je to jakkoliv stojí tu opět u dveří Tvého srdce
v tento zimní vánoční čas, aby se ti připomenul, že tu není „co-zas“, ale je tu „Někdo“ kdo
tu byl, kdo zde je a bude stále.
Jeho charakteristickým rysem je Láska, a to nejen ledajaká, ale samého Boha.
Chodí s námi po našem boku a má v nás zalíbení – je to něco, čeho se nedokáže vzdát a
zříct. Má k tomu nějaký důvod? Miluje tě. Má snad pravá láska zapotřebí vysvětlovat své
počínání? Ne. A je-li naše citlivá struna srdce vnímavá, chápe, že ani láska nemá zapotřebí
slov, ani doteků, aby ji rozechvěla. Strunám stačí, že na ně zvenčí působí neviditelný zvuk
tónů stejných zvukových vln a ony se rozezní.
Láska se však rozhodla být srozumitelná strunám, které se rozladili. A proto je
zapotřebí doteků i slov, protože struny se sami nenaladí. Tak v Ježíši z Nazareta přichází
Pán harmonie Lásky – velký hudebník v tento den a právě v tuto chvíli. Co od něj čekat, co
by nám ještě nebyl dal?
Když přichází Bůh, přichází aby obdaroval. A dává tak jako dává Bůh. Dává
všecko! Ber jak ber, nemůže jinak. Je snad opravdová láska ta, která si něco schovává pro
sebe? Aby se tě mohl Láskou dotknout a mluvit k tobě stal se ti rovným, že s ním můžeš
jednat jako s opravdovým přítelem. A kdo je přítel? Pravý přítel je ten, který tě ne-nechá
„Být“, ale který tě dělá víc „Být“. Je tím, kdo tě pobádá k „víc a lépe“, k „dopředu a nahoru“.
Jestliže tvé srdce rezonuje na Lásku, znamená to, že jsi tak byl naladěn, na víc si
můžeš uvědomit, že Láska je v tobě jako ten základní element, který pohání celý tvůj motor
života – uvědomíš-li si to, pak to teda šlape.
Jak se rodí přátelství? Jako vzájemné objevování se. A tak přeji sobě i tobě,
čtenáři, abys o letošních vánočních svátcích objevil to, že jsi milován Láskou – tou od Boha,
která tě dělá víc „Být“ – stejnou radostnou strunou, která vydává tón, jejímž chvěním se
rozkmitá i okolí. Bez dalších strun a tónů není melodie; ta je líbivá tehdy, když každý hraje
dobře tu svoji roli; ať tedy máš v Novém roce vedle sebe přátelské struny. A připomínám:
Láska dává celou Lásku, a tak není menším echem na ní než tvůj prostor – tvůj život.
Krásné, Radostné a Požehnané Vánoce i Nový Rok každému z vás,
přeje s farní rodinou a komunitou
p.Pavel Kříž, farář

V době Adventní a Vánoční srdečně zveme na setkání různého druhu. Nabídka a
přehled farních akcí a Duchovního Centra:
• 20. prosince v křížové kapli chrámu Narození P.Marie ráno v 6,45 proběhnou „roráty“ pro
děti se mší svatou. Po ní následuje snídaně s paulány.
• V neděli 14.12.2014 v 15.00 hodin vás zveme na koncert orchestru Mladých brněnských
symfoniků, orchestru ZUŠ města Brna s Pěveckým sborem Pedagogické fakulty
14
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Masarykovy univerzity Brno. Jedná se o tradiční kulturní akci pořádanou každoročně Svazkem obcí Česká, Lelekovice, Vranov již od roku 2000. Budou provedena díla : Antonín
Dvořák – Te Deum; Francis Poulenc - Gloria.
• V neděli 21.12. v 16,00 hodin v chrámu Narození P.Marie na Vranově jste zváni na koncert „Ladíme adventně“ - „Hospodin je spása spravedlivých“ (Žalm 37,39a). Zazní skladby:
J.Pachelbela, J.S.Bacha, G,Muffata, F.CH.Mohrheima a Žalm 37. Varhany a přednes:
Tomáš Ulrich. Dobrovolné vstupné bude určeno na opravy chrámové věže.
• Od 24.12.2014 do 12.1.2015 bude možno v otevírací době prohlédnout si ručně
vyřezávaný dřevěný betlém v kostele v Lelekovicích.
• Ve středu 24.12. ve 14,00 hodin, vás zveme na „dětskou vánoční“ mši do chrámu Narození
P.Marie na Vranově pro děti. Zazpívá vranovsko-lelekovský dětský sboreček.
• „Půlnoční“ mše svatá v chrámu Narození P.Marie na Vranově ve středu 24.12. začne ve
22,00 hodin s chrámovým vranovským sborem, zazní spirituály.
• „Půlnoční“ mše v kostele svatých Filipa a Jakuba v Lelekovicích ve středu 24.12. začne
ve 24,00 doprovodí sbor Magnificat. zazní Rybova Druhá mše vánoční “Pane náš”.
• Ve čtvrtek 25.12. na Slavnost Narození Ježíše Krista, bude mše svatá v 08,00 a v 11,00
hod. Na jedenácté zazní spirituály v podání chrámového vranovského sboru.
• V pátek 26.12. vás zveme od 16,00 do 17,00 na živý betlém ke kostelu v Lelekovicích.

Kalendář plánovaných akcí
18. 12. v 18:00 - Vánoční besídka Základní školy Vranov
19. 12. v 18:00 v sále Obecního domu
		
- Tradiční beseda s občany - předání kalendářů
po skončení besedy zahraje k tanci a poslechu skupina Antares
24. 1. v sále Obecního domu
		
- IV. OBECNÍ PLES
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
12 / 2014
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OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY
---------------------------------------------------------------STAROSTKA – Ing. Kateřina JETELINOVÁ
mobil:724 183 498

---------------------------------------------------------------MÍSTOSTAROSTA – Miloslav KŘIVÁNEK

pondělí 8.00 - 12.00
středa			

pondělí
středa

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

--------------------------------------------------------------CZECH POINT, OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN,
EVIDENCE OBYVATEL A POKLADNA
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH STAROSTKY

16.30 - 18.00 hod.
16:30 - 18:00 hod.

Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------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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